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Pozměňovací návrh 1
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v členských 
státech pracuje v odvětví rybolovu více než 
100 000 žen, z toho přibližně 4 % ve
vlastním rybolovu, asi 30 % v akvakultuře, 
zejména při ručním sběru měkkýšů, 
a přibližně 60 % ve zpracovatelském 
průmyslu;

B. vzhledem k tomu, že v členských 
státech pracuje v odvětví rybolovu více než 
100 000 žen, z toho přibližně 4 % ve 
vlastním rybolovu, a s pracovními místy 
spojenými s provozem rybářských lodí, 
jako jsou pracovníci vyrábějící a 
opravující sítě, přístavní dělníci či 
pracovníci balírny, asi 30 % v akvakultuře, 
zejména při ručním sběru měkkýšů, 
a přibližně 60 % ve zpracovatelském 
průmyslu;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že statistiky hrubě 
podceňují skutečnou situaci pracujících 
žen v některých těchto odvětvích a 
rozsáhlá hospodářská krize a vysoká 
nezaměstnanost v některých zemích vedla 
k dalšímu zvýšení těchto čísel a k tomu, že 
stále větší počet žen se zapojuje do 
činností v odvětví rybolovu, zejména do 
sběru měkkýšů na pevnině, jako 
prostředku k doplnění, či dokonce 
zajištění příjmu své rodiny;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 3
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. uznávaje přínos žen v činnostech 
souvisejících s rybolovem a akvakulturou, 
zejména v činnostech spojených se 
zpracováním ryb, balením a uváděním na 
trh, nebo při řízení rybářských podniků;

C. uznávaje přínos žen v činnostech 
souvisejících s rybolovem a akvakulturou, 
zejména v činnostech spojených s výrobou 
a opravou rybářských sítí, vykládkou a 
tříděním úlovků, řízením dodání na 
palubu, zpracováním ryb, balením 
a uváděním na trh, nebo při řízení 
rybářských podniků;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament v bodě 30 svého usnesení ze dne 
22. listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá členské 
státy, aby vzaly v úvahu důležitost 
hospodářské, sociální a kulturní role žen 
v odvětví rybolovu a umožnily jim tak 
získat přístup k sociálním výhodám, 
a zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
různých činností souvisejících s odvětvím 
rybolovu přispívá na jedné straně 
k zachování kulturních tradic 
a charakteristických postupů, na straně 
druhé k trvání jejich komunit, čímž je 
chráněna kulturní rozmanitost těchto 
oblastí;

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament v bodě 30 svého usnesení ze dne 
22. listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá členské 
státy, aby vzaly v úvahu důležitost 
hospodářské, sociální a kulturní role žen 
v odvětví rybolovu a umožnily jim tak 
získat přístup k sociálním výhodám, 
a zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
různých činností souvisejících s odvětvím 
rybolovu přispívá na jedné straně 
k zachování a zajištění přežití rybářského 
odvětví a na straně druhé k zajištění 
přetrvání tradic a specifických postupů a 
ochrany kulturní rozmanitosti různých
oblastí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky žádá v bodě 31, 
aby byly z Evropského námořního 
a rybářského fondu financovány akce v 
oblasti zapojení žen v odvětví rybolovu, 
podpory ženských sdružení, odborného 
vzdělávání žen a posílení úlohy žen 
v oblasti rybolovu zajištěním podpory 
činnostem prováděným na souši 
a činnostem souvisejícím s rybolovem, jak 
v rámci produkce, tak zpracování a uvádění 
na trh;

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky žádá v bodě 31, 
aby Evropský námořní a rybářský fond 
podporoval zapojení žen v odvětví 
rybolovu, podpory ženských sdružení, 
odborného vzdělávání žen a posílení úlohy 
žen v oblasti rybolovu zajištěním podpory 
činnostem prováděným na souši 
a činnostem souvisejícím s rybolovem, jak 
v rámci produkce, tak zpracování a uvádění 
na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k obtížné povaze činností 
tradičně vykonávaných ženami v odvětví 
rybolovu a akvakultury, jako je ruční sběr 
měkkýšů, tradiční prodej ryb, jak podomní, 
tak v odpovídajících zařízeních, výroba 
a oprava rybářských sítí atd.;

G. vzhledem k obtížné povaze činností 
tradičně vykonávaných ženami v odvětví 
rybolovu a akvakultury, jako je ruční sběr 
měkkýšů, tradiční prodej ryb, jak podomní, 
tak v odpovídajících zařízeních, výroba 
a oprava rybářských sítí, vykládka a třídění 
úlovků a práce při balení ryb ve zvlášť 
náročných klimatických podmínkách;

Or. es
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Pozměňovací návrh 7
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá v bodě 
39 Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření, jimiž zaručí ženám stejnou mzdu 
a další sociální a ekonomická práva, včetně 
pojištění, které bude pokrývat rizika, jimž 
jsou při práci v odvětví rybolovu 
vystaveny, a aby uznaly jejich specifická 
onemocnění za nemoci z povolání;

H. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá v bodě 
39 Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření, jimiž zaručí ženám stejnou mzdu 
a další pracovní sociální a ekonomická 
práva, včetně pojištění, které bude 
pokrývat rizika, jimž jsou při práci 
v odvětví rybolovu vystaveny, a aby uznaly 
jejich specifická onemocnění za nemoci 
z povolání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá v bodě 
39 Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření, jimiž zaručí ženám stejnou mzdu 
a další sociální a ekonomická práva, včetně 
pojištění, které bude pokrývat rizika, jimž 
jsou při práci v odvětví rybolovu 
vystaveny, a aby uznaly jejich specifická 
onemocnění za nemoci z povolání;

H. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá v bodě 
39 Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření, jimiž zaručí ženám stejnou mzdu 
a další sociální a ekonomická práva, včetně 
pojištění, které bude pokrývat rizika, a 
opatření týkajících se žádosti o předčasný 
důchod jako kompenzaci za náročnou 
povahu práce (práce v noci, nebezpečí, 
pracovní doba podřizovaná tempu výroby 



AM\1011846CS.doc 7/18 PE524.708v01-00

CS

a rybolovným možnostem), jimž jsou při 
práci v odvětví rybolovu vystaveny, a aby 
uznaly jejich specifická onemocnění za 
nemoci z povolání;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že statistické údaje 
týkající se pracovní síly v odvětví 
rybolovu, akvakultury a souvisejících 
odvětvích v Evropské unii a členských 
státech jsou nedostatečně úplné, 
harmonizované či podrobné, aby mohly 
sloužit jako ukazatel míry zapojení žen;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. uznávaje, že ženy čelí v odvětví 
rybolovu ekonomické diskriminaci a že za 
stejnou práci pobírají nižší plat než muži;

K. uznávaje, že některé ženy čelí v odvětví 
rybolovu ekonomické diskriminaci a že za 
stejnou práci pobírají nižší plat než muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Minodora Cliveti
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že v oblastech, kde 
odvětví rybolovu představuje jedinou 
hospodářskou činnost, je míra chudoby a 
nezaměstnanosti vyšší, živiteli rodin jsou 
především muži a úroveň vzdělání může 
být nižší, zejména v izolovaných oblastech, 
což může být určujícím faktorem pro 
domácí násilí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá v bodě 
42 Komisi a členské státy, aby podnikly 
kroky v zájmu dosažení větší míry uznání 
práce žen v odvětví rybolovu jak na 
legislativní, tak na sociální úrovni, a aby 
zajistily, aby se ženám, jež pracují na plný 
nebo částečný úvazek v rodinných 
podnicích nebo které pomáhají svým 
partnerům, a přispívají tak k vlastní 
hospodářské samostatnosti i samostatnosti 
své rodiny, dostalo právního uznání nebo 
sociálních dávek rovnocenných s dávkami 
samostatně výdělečně činných osob, 
zejména prostřednictvím uplatňování 
směrnice 2010/410/EU, a aby byla 
zaručena jejich sociální a hospodářská 
práva, včetně rovného odměňování, práva 
na podporu v nezaměstnanosti v případě 

M. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o drobném pobřežním 
rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě 
společné rybářské politiky vyzývá v bodě 
42 Komisi a členské státy, aby podnikly 
kroky v zájmu dosažení větší míry uznání 
práce žen v odvětví rybolovu jak na 
legislativní, tak na sociální úrovni, a aby 
zajistily, aby se ženám, jež pracují na plný 
nebo částečný úvazek v rodinných 
podnicích nebo které pomáhají svým 
partnerům, a přispívají tak k vlastní 
hospodářské samostatnosti i samostatnosti 
své rodiny, dostalo ve vnitrostátním právu 
členských států uznání nebo sociálních 
dávek rovnocenných s dávkami samostatně 
výdělečně činných osob;
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ztráty zaměstnání (dočasné nebo trvalé), 
práva na získání důchodového příspěvku, 
možnosti sladit pracovní a rodinný život, 
dostupnosti mateřské dovolené, přístupu 
k sociálnímu zabezpečení a bezplatné 
zdravotní péči a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a další sociální 
a hospodářská práva, včetně pojištění 
námořních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby podpořila zvláštní 
statistický program zaměřený na oblasti 
závislé na rybolovu, se zvláštním 
zaměřením na drobný pobřežní rybolov, 
tradiční metody rybolovu a specifické 
obchodní kanály, práci a sociální 
a pracovní podmínky žen lovících 
měkkýše, vyrábějících a opravujících sítě 
a žen pracujících v řemeslném rybolovu 
a souvisejících činnostech s cílem posoudit 
zvláštní potřeby činnosti žen a zlepšit 
sociální uznání těchto velmi obtížných 
profesí;

1. vyzývá Komisi, aby v případech, kdy je 
to prakticky a ekonomicky proveditelné,
podpořila zvláštní statistický program 
zaměřený na oblasti závislé na rybolovu, se 
zvláštním zaměřením na drobný pobřežní 
rybolov, tradiční metody rybolovu 
a specifické obchodní kanály, práci 
a sociální a pracovní podmínky žen 
lovících měkkýše, vyrábějících a 
opravujících sítě a žen pracujících 
v řemeslném rybolovu a souvisejících 
činnostech s cílem posoudit zvláštní 
potřeby činnosti žen a zlepšit sociální 
uznání těchto velmi obtížných profesí;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za nezbytné zlepšit 
shromažďování a analýzu statistických 
informací týkajících se rybolovu 
a členěných podle pohlaví, typu činnosti 
a pracovního rámce (samostatná výdělečná 
činnost, zaměstnanecký poměr, částečný 
úvazek, plný úvazek, příležitostná práce), 
aby bylo možné posoudit přínos žen 
v odvětvích rybolovu a akvakultury;

2. považuje za nezbytné zlepšit v 
případech, kdy je to prakticky a 
ekonomicky proveditelné, shromažďování 
a analýzu statistických informací týkajících 
se rybolovu a členěných podle pohlaví, 
typu činnosti a pracovního rámce 
(samostatná výdělečná činnost, 
zaměstnanecký poměr, částečný úvazek, 
plný úvazek, příležitostná práce), aby bylo 
možné posoudit přínos žen v odvětvích 
rybolovu a akvakultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby se shromažďování 
údajů rozčleněných podle pohlaví rozšířilo 
také na odvětví lovu a aby byly zavedeny 
nové ukazatele, jako je věk, úroveň 
vzdělání a činnost manželů/manželek nebo 
spolupracujících životních 
partnerů/partnerek;

3. vyzývá Komisi, aby se shromažďování 
údajů rozčleněných podle pohlaví rozšířilo 
také na odvětví lovu a aby byly zavedeny 
nové ukazatele, jako je věk, úroveň 
školního vzdělání a odborné přípravy 
a činnost manželů/manželek nebo 
spolupracujících životních 
partnerů/partnerek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. považuje za nezbytné stanovit jasné 
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definice týkající se statistických ukazatelů 
používaných pro shromažďování údajů o 
zaměstnanosti pracovní síly v odvětví 
rybolovu a akvakultury a souvisejících 
odvětvích; považuje rovněž za nezbytné 
vypracovat harmonizovaný soubor 
statistických ukazatelů EU, a naléhavě 
proto žádá členské státy, aby poskytovaly 
okamžité a komplexní údaje;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a Radu, aby uznaly jako 
nemoci z povolání poškození kloubů nebo 
páteře či revmatická onemocnění 
způsobená obtížnými meteorologickými 
podmínkami, v nichž musí pracovat ženy 
sbírající měkkýše, vyrábějící a opravující 
sítě, ženy pracující ve zpracovatelském 
odvětví, rybářky, prodejkyně, stejně jako 
poškození způsobená zdviháním nadměrné 
váhy;

5. vyzývá Komisi a Radu, aby vybídly 
členské státy, aby regulovaly a uznaly jako 
nemoci z povolání poškození kloubů nebo 
páteře či revmatická onemocnění 
způsobená obtížnými meteorologickými 
podmínkami, v nichž musí pracovat ženy 
sbírající měkkýše, vyrábějící a opravující 
sítě, ženy pracující ve zpracovatelském 
odvětví, rybářky, prodejkyně, stejně jako 
poškození způsobená zdviháním nadměrné 
váhy;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k vytvoření (v rámci 
Evropského námořního a rybářského 
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fondu nebo jiných nástrojů) zvláštních 
podpůrných mechanismů, které lze 
aktivovat v mimořádných situacích 
(přírodní katastrofy), a mechanismů 
finančních náhrad na podporu rybářů a 
jejich rodin během období přechodného 
zákazu rybolovu, zejména v oblastech, kde 
je rybolov jediným zdrojem příjmů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. považuje za nezbytné prosazovat 
a finančně podporovat vznik ženských 
sdružení, jejichž cílem je snazší výměna 
zkušeností a předávání informací o 
potřebách a požadavcích žen, a to počínaje 
místní samosprávou a konče evropskými 
orgány;

7. považuje za nezbytné prosazovat 
a finančně podporovat vznik vnitrostátních 
a evropských ženských sdružení, jejichž 
cílem je zviditelnění žen v odvětví 
rybolovu, budování společenského 
povědomí o příspěvku žen v rámci 
rybolovných činností, snazší výměna 
zkušeností a předávání informací o 
potřebách a požadavcích žen, a to počínaje 
místní samosprávou a konče evropskými 
orgány;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. považuje za nezbytné prosazovat 
a finančně podporovat vznik ženských 
sdružení, jejichž cílem je snazší výměna 

7. považuje za nezbytné prosazovat 
a podporovat vznik ženských sdružení, 
jejichž cílem je snazší výměna zkušeností a 
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zkušeností a předávání informací o 
potřebách a požadavcích žen, a to počínaje 
místní samosprávou a konče evropskými 
orgány;

osvědčených postupů a předávání 
informací o potřebách a požadavcích žen, 
a to počínaje místní samosprávou a konče 
evropskými orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhavě vybízí Komisi a členské státy, 
aby usnadnily přístup k financování 
ženských organizací v odvětví rybolovu a 
akvakultury a souvisejících odvětvích, jež 
umožní převést jejich nápady do praxe, 
upevnit jejich organizační struktury a 
kontaktovat dalších ženské organizace za 
účelem výměny zkušeností a osvědčených 
postupů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 9 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

podporovaly účast žen v odvětví rybolovu 
prostřednictvím reformy odvětví 
a poskytnutím odpovídajícího vybavení 
(například šatny na lodích a v přístavech);

podporovaly účast žen v odvětví rybolovu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 9 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

podporovaly ženská sdružení, například 
sdružení žen vyrábějících a opravujících 
sítě, pracujících v přístavech či při balení 
ryb;

podporovaly ženská sdružení a jejich 
organizaci do sítí, například sdružení žen 
vyrábějících a opravujících sítě, pracujících 
v přístavech či při balení ryb;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 9 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

podporovaly projekty zaměřené na řešení 
problémů, které vyplývají z pracovních 
podmínek žen ručně sbírajících měkkýše, 
včetně problémů slaďování pracovního 
a rodinného života;

podporovaly projekty zaměřené na řešení 
problémů, které vyplývají z pracovních 
podmínek žen ručně sbírajících měkkýše, 
včetně opatření v rámci vnitrostátního 
práva členských států pro slaďování 
pracovního a rodinného života;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 9 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

podporovaly projekty, jejichž cílem je 
podpora a diverzifikace úlohy žen 
v odvětví rybolovu a akvakultury;

podporovaly projekty, jejichž cílem je 
podpora, diverzifikace a zviditelnění úlohy 
žen v odvětví rybolovu a akvakultury;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 26
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 9 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

umožňovaly ženám a mladým lidem 
přístup ke vzdělání prostřednictvím 
financování specializované odborné 
přípravy a vzdělání s cílem podporovat 
jejich profesionalizaci;

umožňovaly ženám a mladým lidem 
přístup ke vzdělání prostřednictvím 
financování specializované odborné 
přípravy a vzdělání a uznávání profesní 
kvalifikace jejich činnosti; členské státy by 
za tímto účelem měly zahájit postupy pro 
získávání oficiálně uznávaných osvědčení 
o dovednostech a zřídit školicí střediska v 
oblasti těchto povolání, jež tradičně v 
různých komunitách vykonávají ženy; 

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 9 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

podporovaly podnikatelské iniciativy žen, 
včetně případné hospodářské diverzifikace 
určitých činností souvisejících s odvětvím
rybolovu;

podporovaly podnikatelské iniciativy žen, 
včetně případné hospodářské diverzifikace 
určitých činností souvisejících s odvětvím 
rybolovu, včetně činností, jako jsou 
muzeologie, kulturní tradice, řemesla, 
gastronomie a pohostinství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 9 – odrážka 10 a (nová)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

podporovaly podnikatelské iniciativy 
týkající se činností souvisejících s 
rybolovem v pobřežních oblastech, kde 
došlo ke ztrátě pracovních míst v důsledku 
provedení reformy v oblasti rybolovu;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby podporovaly
podnikatelské iniciativy žen 
prostřednictvím výhodných nástrojů pro 
poskytování mikroúvěrů a náležitého 
informování o možnostech financování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. naléhavě žádá členské státy, aby 
přijaly opatření pro rozvoj a modernizaci 
místní infrastruktury, diverzifikaci 
hospodářských činností a zlepšení kvality 
života v rybolovných oblastech, zejména 
pokud jsou na rybolovu zcela závislé, s 
cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj, a aby 
zároveň bojovaly proti chudobě obecně, 
zejména pokud postihuje ženy a děti, a 
usilovaly o prevenci násilí páchaného na 
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ženách a domácího násilí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 12 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zajistily pomoc ženám (v jakémkoli typu 
partnerství) i rodinným příslušníkům, kteří 
přispívají k zachování rybářských činností, 
prostřednictvím poskytování podpor 
v nezaměstnanosti v případě přerušení 
práce (dočasného nebo trvalého), nároku 
na důchod, slaďování profesního 
a rodinného života, přístupu k rodičovské 
dovolené, sociálnímu zabezpečení 
a bezplatné zdravotní péči a k ochraně 
před riziky, jimž jsou tyto osoby vystaveny 
při práci v námořním a rybářském 
odvětví;

zajistily pomoc ženám (v jakémkoli typu 
partnerství) i rodinným příslušníkům, kteří 
přispívají k zachování rybářských činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 12 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zajistily pomoc ženám (v jakémkoli typu 
partnerství) i rodinným příslušníkům, 
kteří přispívají k zachování rybářských 
činností, prostřednictvím poskytování 
podpor v nezaměstnanosti v případě 
přerušení práce (dočasného nebo trvalého), 
nároku na důchod, slaďování profesního 
a rodinného života, přístupu k rodičovské 
dovolené, sociálnímu zabezpečení 
a bezplatné zdravotní péči a k ochraně před 
riziky, jimž jsou tyto osoby vystaveny při 

zajistily pomoc ženám prostřednictvím 
poskytování podpor v nezaměstnanosti 
v případě přerušení práce (dočasného nebo 
trvalého), nároku na důchod, slaďování 
profesního a rodinného života, přístupu 
k rodičovské dovolené, sociálnímu 
zabezpečení a bezplatné zdravotní péči a 
k ochraně před riziky, jimž jsou tyto osoby 
vystaveny při práci v námořním 
a rybářském odvětví;
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práci v námořním a rybářském odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila 
začlenění evropského genderového 
rozměru do dohod o hospodářském 
partnerství týkajících se odvětví rybolovu 
a zaručila přítomnost tohoto rozměru v 
těchto dohodách;

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi a členské státy, aby 
dohlížely na plnění směrnice 2010/410/EU, 
aby ženy v odvětví rybolovu, které pracují 
na plný nebo částečný úvazek v rodinných 
podnicích nebo pomáhají svým manželům 
nebo životním partnerům a přispívají tak
k vlastní samostatnosti i samostatnosti své 
rodiny, stejně jako ženy, pro které je tato
činnost obživou a které nepatří k žádné 
domácnosti, získaly právní uznání 
a sociální výhody, jakých požívají osoby 
samostatně výdělečně činné;

16. žádá Komisi a členské státy, aby 
dohlížely na plnění směrnice 2010/410/EU, 
aby ženy v odvětví rybolovu, které pracují 
na plný nebo částečný úvazek a přispívají
k vlastní samostatnosti i samostatnosti své 
rodiny, stejně jako ženy, které tuto činnost 
vykonávají, získaly právní uznání 
a sociální výhody, jakých požívají osoby 
samostatně výdělečně činné, a to na 
základě jejich příspěvku;

Or. es


