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Τροπολογία 1
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
100.000 γυναίκες εργάζονται στον 
αλιευτικό τομέα των κρατών μελών, από 
τις οποίες το 4 % απασχολείται στην 
αλίευση, το 30 % στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας και, κατά κύριο λόγο, 
στη συλλογή οστρακοειδών στη στεριά, 
και περίπου το 60 % στη μεταποιητική 
βιομηχανία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
100.000 γυναίκες εργάζονται στον 
αλιευτικό τομέα των κρατών μελών, από 
τις οποίες το 4 % απασχολείται στην 
αλίευση, και σε εργασίες που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητες των αλιευτικών 
σκαφών, όπως η κατασκευή και η 
επιδιόρθωση των διχτυών, η εκφόρτωση 
και η συσκευασία των αλιευμάτων, το 30 
% στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και, 
κατά κύριο λόγο, στη συλλογή 
οστρακοειδών στη στεριά, και περίπου το 
60 % στη μεταποιητική βιομηχανία·

Or. es

Τροπολογία 2
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στατιστικά στοιχεία υποτιμούν σε μεγάλο 
βαθμό την πραγματικότητα όσον αφορά 
την εργασία των γυναικών σε ορισμένους 
από τους εν λόγω τομείς και ότι η 
εκτεταμένη οικονομική κρίση και η 
υψηλή ανεργία σε ορισμένες χώρες έχουν 
συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση αυτών 
των αριθμητικών στοιχείων και έχουν 
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οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των 
γυναικών που ασχολούνται με αλιευτικές 
δραστηριότητες, και ιδίως με τη συλλογή 
οστρακοειδών στη στεριά, προκειμένου 
να συμπληρώσουν ή ακόμη και να 
εξασφαλίσουν το οικογενειακό τους 
εισόδημα·

Or. pt

Τροπολογία 3
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. αναγνωρίζοντας τη συμβολή των 
γυναικών σε δραστηριότητες συναφείς με 
την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και 
ιδίως στις δραστηριότητες που συνδέονται 
με την επεξεργασία, τη μεταποίηση, τη 
συσκευασία και την εμπορία των 
αλιευμάτων ή τη διοίκηση των αλιευτικών 
επιχειρήσεων·

Γ. αναγνωρίζοντας τη συμβολή των 
γυναικών σε δραστηριότητες συναφείς με 
την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και 
ιδίως στις δραστηριότητες που συνδέονται 
με την κατασκευή και την επισκευή των 
αλιευτικών εργαλείων, την εκφόρτωση 
και τη διαλογή των αλιευμάτων, τη 
διαχείριση του εφοδιασμού του σκάφους 
με προϊόντα, την επεξεργασία, τη 
μεταποίηση, τη συσκευασία και την 
εμπορία των αλιευμάτων ή τη διοίκηση 
των αλιευτικών επιχειρήσεων·

Or. es

Τροπολογία 4
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
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αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 30 από 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη 
σημασία του οικονομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
γυναίκες στον τομέα της αλιείας ώστε να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
κοινωνικές παροχές και επισημαίνει ότι η 
ενεργός συμμετοχή των γυναικών σε 
διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την αλιεία συμβάλλει, αφενός, στη 
διατήρηση ιδιαίτερων πολιτιστικών 
παραδόσεων και πρακτικών και, 
αφετέρου, στην επιβίωση των κοινοτήτων 
τους, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία 
της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των 
συγκεκριμένων περιοχών·

αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 30 από 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη 
σημασία του οικονομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
γυναίκες στον τομέα της αλιείας ώστε να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
κοινωνικές παροχές και επισημαίνει ότι η 
ενεργός συμμετοχή των γυναικών σε 
διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την αλιεία συμβάλλει, αφενός, στη 
διατήρηση και την επιβίωση του 
αλιευτικού κλάδου και, αφετέρου, στη 
διατήρηση των παραδόσεων και των 
ιδιαίτερων πρακτικών καθώς και στην
προστασία της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας των ποικίλων περιοχών·

Or. es

Τροπολογία 5
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής ζητεί στην παράγραφο 31 του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) χρηματοδότηση για την
ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών 
στον αλιευτικό τομέα, στήριξη των 
γυναικείων οργανώσεων, επαγγελματική 
κατάρτιση για τις γυναίκες και ενίσχυση 
του ρόλου των γυναικών στον τομέα της 
αλιείας, ιδίως μέσω της παροχής στήριξης 
σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στη στεριά και σε δραστηριότητες που 
συνδέονται με την αλιεία, τόσο στην 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής ζητεί στην παράγραφο 31 του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των γυναικών στον αλιευτικό 
τομέα, στήριξη των γυναικείων 
οργανώσεων, επαγγελματική κατάρτιση 
για τις γυναίκες και ενίσχυση του ρόλου 
των γυναικών στον τομέα της αλιείας, 
ιδίως μέσω της παροχής στήριξης σε 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στη στεριά και σε δραστηριότητες που 
συνδέονται με την αλιεία, τόσο στην 
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παραγωγή όσο και στη μεταποίηση και την 
εμπορία·

παραγωγή όσο και στη μεταποίηση και την 
εμπορία·

Or. en

Τροπολογία 6
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις σκληρές 
εργασίες που εκτελούν παραδοσιακά οι 
γυναίκες στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, όπως π.χ. η συλλογή 
οστρακοειδών στη στεριά, η παραδοσιακή 
πώληση αλιευμάτων, είτε στο πλανόδιο 
εμπόριο είτε σε ειδικές εγκαταστάσεις, η 
κατασκευή και επισκευή διχτύων αλιείας 
κ.λπ.·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις σκληρές 
εργασίες που εκτελούν παραδοσιακά οι 
γυναίκες στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, όπως π.χ. η συλλογή 
οστρακοειδών στη στεριά, η παραδοσιακή 
πώληση αλιευμάτων, είτε στο πλανόδιο 
εμπόριο είτε σε ειδικές εγκαταστάσεις, η 
κατασκευή και επισκευή διχτύων αλιείας, 
η εκφόρτωση και η διαλογή των 
αλιευμάτων, καθώς και η συσκευασία 
των αλιευμάτων υπό ιδιαιτέρως 
δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες·

Or. es

Τροπολογία 7
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 39 από
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μέτρα για να εξασφαλιστεί η 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 39 από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μέτρα για να εξασφαλιστεί η 
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μισθολογική ισότητα των γυναικών καθώς 
και άλλα κοινωνικά και οικονομικά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλισης έναντι των κινδύνων που 
διατρέχουν λόγω της εργασίας τους στον 
αλιευτικό κλάδο και της αναγνώρισης των 
ειδικών ασθενειών τους ως 
επαγγελματικών ασθενειών·

μισθολογική ισότητα των γυναικών καθώς 
και άλλα εργασιακά, κοινωνικά και 
οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης 
έναντι των κινδύνων που διατρέχουν λόγω 
της εργασίας τους στον αλιευτικό κλάδο 
και της αναγνώρισης των ειδικών 
ασθενειών τους ως επαγγελματικών 
ασθενειών·

Or. pt

Τροπολογία 8
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 39 από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μέτρα για να εξασφαλιστεί η 
μισθολογική ισότητα των γυναικών καθώς 
και άλλα κοινωνικά και οικονομικά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλισης έναντι των κινδύνων που 
διατρέχουν λόγω της εργασίας τους στον 
αλιευτικό κλάδο και της αναγνώρισης των 
ειδικών ασθενειών τους ως 
επαγγελματικών ασθενειών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 39 από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μέτρα για να εξασφαλιστεί η 
μισθολογική ισότητα των γυναικών καθώς 
και άλλα κοινωνικά και οικονομικά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της 
ασφάλισης έναντι των κινδύνων που 
διατρέχουν λόγω της εργασίας τους στον 
αλιευτικό κλάδο και της αναγνώρισης των 
ειδικών ασθενειών τους ως 
επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και 
μέτρων για την εφαρμογή των 
συντελεστών μείωσης με σκοπό την 
πρόωρη σύνταξη λόγω των δύσκολων 
συνθηκών εργασίας (νυχτερινή εργασία, 
επικινδυνότητα, ωράρια που εξαρτώνται 
από τον ρυθμό παραγωγής ή τη 
δυνατότητα αλίευσης)·

Or. es
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Τροπολογία 9
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στατιστικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη που αφορούν 
το εργατικό δυναμικό στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και σε συναφείς τομείς, δεν είναι 
πλήρη, εναρμονισμένα ή αναλυμένα σε 
δείκτες που να παρέχουν ενδείξεις για τον 
βαθμό συμμετοχής των γυναικών στους 
εν λόγω κλάδους·

Or. ro

Τροπολογία 10
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες 
υφίστανται οικονομικές διακρίσεις στον 
αλιευτικό τομέα και ότι αμείβονται 
χαμηλότερα από τους άνδρες για την 
εκτέλεση των ίδιων εργασιών·

ΙΑ. αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες
γυναίκες υφίστανται οικονομικές 
διακρίσεις στον αλιευτικό τομέα και ότι 
αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες 
για την εκτέλεση των ίδιων εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 11
Minodora Cliveti
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 
περιοχές όπου η αλιεία συνιστά τη 
μοναδική οικονομική δραστηριότητα και 
τα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας είναι 
υψηλότερα, οι άνδρες είναι εκείνοι που 
εξασφαλίζουν ως επί το πλείστον το 
εισόδημα της οικογένειας, και το 
μορφωτικό επίπεδο μπορεί να είναι 
χαμηλότερο, ιδίως στις απομονωμένες 
περιοχές, γεγονός που μπορεί να αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την 
ενδοοικογενειακή βία·

Or. ro

Τροπολογία 12
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, στην παράγραφος 42 καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για να ενισχύσουν και να επιτύχουν, 
τόσο σε νομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, 
μεγαλύτερη αναγνώριση της εργασίας των 
γυναικών στον τομέα της αλιείας και να 
διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις ή βοηθούν τους συζύγους 
τους και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο 
στη δική τους και την οικογενειακή 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 22ας 
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια 
αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, στην παράγραφος 42 καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για να ενισχύσουν και να επιτύχουν, 
τόσο σε νομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, 
μεγαλύτερη αναγνώριση της εργασίας των 
γυναικών στον τομέα της αλιείας και να 
διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις ή βοηθούν τους συζύγους 
τους και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο 
στη δική τους και την οικογενειακή 
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οικονομική βιωσιμότητα έχουν την ίδια 
νομική αναγνώριση ή λαμβάνουν τις ίδιες 
κοινωνικές παροχές με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, ιδίως μέσω της εφαρμογής 
της οδηγίας 2010/41/ΕΕ, και ότι τα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματά 
τους, μεταξύ άλλων μισθολογική ισότητα, 
επίδομα ανεργίας σε περίπτωση 
(προσωρινής ή οριστικής) απώλειας της 
θέσης εργασίας, δικαίωμα σε σύνταξη, 
συμφιλίωση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή, πρόσβαση σε άδεια 
μητρότητας, πρόσβαση στην κοινωνική 
ασφάλιση και σε δωρεάν υπηρεσίες 
υγείας και προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς 
και άλλα κοινωνικά και οικονομικά 
δικαιώματα, περιλαμβανομένης της 
ασφάλισης έναντι κινδύνου στη θάλασσα·

οικονομική βιωσιμότητα έχουν την ίδια 
νομική αναγνώριση ή λαμβάνουν τις ίδιες 
κοινωνικές παροχές με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες δυνάμει του εθνικού 
δικαίου των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 13
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ένα 
ειδικό στατιστικό πρόγραμμα για τις 
περιφέρειες που εξαρτώνται από την 
αλιεία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
παράκτια παραδοσιακή αλιεία, στις 
παραδοσιακές μεθόδους αλιείας και στους 
ειδικούς διαύλους εμπορίας, στην εργασία 
και στις κοινωνικές και εργασιακές 
συνθήκες των γυναικών που 
απασχολούνται στους τομείς της συλλογής 
οστρακοειδών, της κατασκευής και 
επιδιόρθωσης διχτύων, της παραδοσιακής 
αλιείας και σε συναφείς δραστηριότητες, 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
επιμέρους απαιτήσεις της δραστηριότητας 
των γυναικών και να βελτιωθεί η 

1. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, όπου 
είναι πρακτικά και οικονομικά εφικτό,
ένα ειδικό στατιστικό πρόγραμμα για τις 
περιφέρειες που εξαρτώνται από την 
αλιεία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
παράκτια παραδοσιακή αλιεία, στις 
παραδοσιακές μεθόδους αλιείας και στους 
ειδικούς διαύλους εμπορίας, στην εργασία 
και στις κοινωνικές και εργασιακές 
συνθήκες των γυναικών που 
απασχολούνται στους τομείς της συλλογής 
οστρακοειδών, της κατασκευής και 
επιδιόρθωσης διχτύων, της παραδοσιακής 
αλιείας και σε συναφείς δραστηριότητες, 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
επιμέρους απαιτήσεις της δραστηριότητας 
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κοινωνική αναγνώριση αυτών των πολύ 
σκληρών επαγγελμάτων·

των γυναικών και να βελτιωθεί η 
κοινωνική αναγνώριση αυτών των πολύ 
σκληρών επαγγελμάτων·

Or. en

Τροπολογία 14
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί σημαντικό να βελτιωθεί η 
συγκέντρωση και η ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με την 
απασχόληση στον τομέα της αλιείας ανά 
φύλο, ανά είδος δραστηριότητας και 
μορφή απασχόλησης (ελεύθερο 
επάγγελμα, μισθωτή εργασία, μερική 
απασχόληση, πλήρης απασχόληση, 
περιοδική απασχόληση) προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αποτίμηση της 
συνεισφοράς των γυναικών στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

2. θεωρεί σημαντικό να βελτιωθεί, όπου 
είναι πρακτικά και οικονομικά εφικτό, η 
συγκέντρωση και η ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με την 
απασχόληση στον τομέα της αλιείας ανά 
φύλο, ανά είδος δραστηριότητας και 
μορφή απασχόλησης (ελεύθερο 
επάγγελμα, μισθωτή εργασία, μερική 
απασχόληση, πλήρης απασχόληση, 
περιοδική απασχόληση) προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αποτίμηση της 
συνεισφοράς των γυναικών στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

Or. en

Τροπολογία 15
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη 
συλλογή δεδομένων ανά φύλο και στον 
τομέα των αλιευμάτων και να 
δημιουργηθούν νέοι δείκτες όπως η ηλικία, 
το μορφωτικό επίπεδο και η 
δραστηριότητα των συνεταίρων συζύγων ή 

3. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη 
συλλογή δεδομένων ανά φύλο και στον 
τομέα των αλιευμάτων και να
δημιουργηθούν νέοι δείκτες όπως η ηλικία, 
το επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης και η 
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συντρόφων· δραστηριότητα των συνεταίρων συζύγων ή 
συντρόφων·

Or. pt

Τροπολογία 16
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η 
διατύπωση σαφών ορισμών για τους 
στατιστικούς δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή 
δεδομένων που αφορούν την απασχόληση 
εργατικού δυναμικού στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και σε συναφείς τομείς· θεωρεί 
επίσης ότι είναι απαραίτητη η 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου 
συνόλου στατιστικών δεικτών της ΕΕ και 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν 
άμεσα πλήρη στοιχεία σχετικά με το 
σύνολο αυτό·

Or. ro

Τροπολογία 17
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αναγνωρίσουν ως επαγγελματικές 
ασθένειες τις παθήσεις των αρθρώσεων ή 
της σπονδυλικής στήλης ή τις ρευματικές 
ασθένειες που οφείλονται στις δυσμενείς 

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
παροτρύνουν τα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν και να αναγνωρίσουν ως 
επαγγελματικές ασθένειες τις παθήσεις των 
αρθρώσεων ή της σπονδυλικής στήλης ή 
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κλιματολογικές συνθήκες κάτω από τις 
οποίες είναι υποχρεωμένες να εργάζονται 
οι γυναίκες που απασχολούνται στη 
συλλογή οστρακοειδών, στην κατασκευή 
και επιδιόρθωση διχτύων, στην αλιεία, στο 
εμπόριο, καθώς επίσης και τις παθήσεις 
που προκαλούνται από τη μεταφορά 
υπερβολικά μεγάλων φορτίων·

τις ρευματικές ασθένειες που οφείλονται 
στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες 
κάτω από τις οποίες είναι υποχρεωμένες να 
εργάζονται οι γυναίκες που απασχολούνται 
στη συλλογή οστρακοειδών, στην 
κατασκευή και επιδιόρθωση διχτύων, στην 
εκφόρτωση και τη συσκευασία των 
αλιευμάτων, στη μεταποίηση, στην 
αλιεία, στο εμπόριο, καθώς επίσης και τις 
παθήσεις που προκαλούνται από τη 
μεταφορά υπερβολικά μεγάλων φορτίων·

Or. es

Τροπολογία 18
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί τη δημιουργία (στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας ή/και άλλων μέσων) ειδικών 
μηχανισμών στήριξης που θα μπορούν να 
ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης (φυσικές καταστροφές), καθώς 
και μηχανισμών χρηματικής αντιπαροχής 
για τη στήριξη των αλιέων και των 
οικογενειών τους σε περιόδους 
προσωρινής απαγόρευσης της αλιείας, 
ιδίως στις περιοχές όπου η αλιεία 
αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος·

Or. ro

Τροπολογία 19
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρυνθούν και 
να υποστηριχθούν οικονομικά οι 
δυνατότητες οργάνωσης των γυναικών σε 
δίκτυα με σκοπό τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εμπειριών και την προβολή 
των απαιτήσεων και των διεκδικήσεών 
τους όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς·

7. θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρυνθούν και 
να υποστηριχθούν οικονομικά οι 
δυνατότητες οργάνωσης των γυναικών σε 
εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα με σκοπό 
την αύξηση της προβολής των γυναικών 
στον τομέα της αλιείας, την κοινωνική 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή 
των γυναικών στην αλιευτική 
δραστηριότητα, τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εμπειριών και την προβολή 
των απαιτήσεων και των διεκδικήσεών 
τους όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς·

Or. pt

Τροπολογία 20
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρυνθούν και 
να υποστηριχθούν οικονομικά οι 
δυνατότητες οργάνωσης των γυναικών σε 
δίκτυα με σκοπό τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής εμπειριών και την προβολή 
των απαιτήσεων και των διεκδικήσεών 
τους όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς·

7. θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρυνθούν και 
να υποστηριχθούν οι δυνατότητες 
οργάνωσης των γυναικών σε δίκτυα με 
σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και 
την προβολή των απαιτήσεων και των 
διεκδικήσεών τους όχι μόνο σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 21
Minodora Cliveti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις 
οργανώσεις γυναικών στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και σε συναφείς τομείς, 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να 
υλοποιήσουν τις πρωτοβουλίες τους, να 
εδραιώσουν τις οργανωτικές τους δομές 
και να έρθουν σε επαφή με άλλες 
οργανώσεις γυναικών με στόχο την 
ανταλλαγή πείρας και ορθών πρακτικών·

Or. ro

Τροπολογία 22
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
γυναικών στον τομέα της αλιείας 
επανασχεδιάζοντας τον τομέα και
προσφέροντας επαρκείς εγκαταστάσεις 
(όπως αποδυτήρια στα σκάφη ή στους 
λιμένες)·

να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
γυναικών στον τομέα της αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 23
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – σημείο 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να υποστηρίξουν τις ενώσεις των 
γυναικών, όπως των κατασκευαστριών 
διχτυών, των υπεύθυνων για την 
εκφόρτωση των αλιευμάτων και των 
συσκευαστριών·

να υποστηρίξουν τις ενώσεις των γυναικών 
και την οργάνωσή τους σε δίκτυα, όπως 
των κατασκευαστριών διχτυών, των 
υπεύθυνων για την εκφόρτωση των 
αλιευμάτων και των συσκευαστριών·

Or. pt

Τροπολογία 24
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να υποστηρίξουν προγράμματα για την 
άμβλυνση των προβλημάτων που 
οφείλονται στις συνθήκες εργασίας των 
απασχολούμενων στη συλλογή 
οστρακοειδών στη στεριά, καλύπτοντας 
μεταξύ άλλων και την εναρμόνιση 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

να υποστηρίξουν προγράμματα για την
άμβλυνση των προβλημάτων που 
οφείλονται στις συνθήκες εργασίας των 
απασχολούμενων στη συλλογή 
οστρακοειδών στη στεριά, καλύπτοντας 
μεταξύ άλλων και την εναρμόνιση 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 25
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να υποστηρίξουν προγράμματα για την 
ενθάρρυνση και τη διαφοροποίηση του 
ρόλου των γυναικών στην αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια·

να υποστηρίξουν προγράμματα για την 
ενθάρρυνση, τη διαφοροποίηση και την 
ανάδειξη της σημασίας του ρόλου των 
γυναικών στην αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια·
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Or. pt

Τροπολογία 26
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να διευκολύνουν τις γυναίκες και τις νέες 
ώστε να έχουν πρόσβαση τόσο σε 
κατάρτιση μέσω της χρηματοδότησης 
ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης, όσο 
και σε θέσεις επαγγελματικής άσκησης 
προκειμένου να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τους δεξιότητες·

να διευκολύνουν τις γυναίκες και τις νέες 
ώστε να έχουν πρόσβαση τόσο σε 
κατάρτιση μέσω της χρηματοδότησης 
ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης, όσο 
και σε θέσεις επαγγελματικής άσκησης,
και να διευκολύνουν επίσης την 
αναγνώριση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας· για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν 
διαδικασίες για τη χορήγηση επισήμως 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών 
επαγγελματικών προσόντων και να 
δημιουργήσουν κέντρα κατάρτισης για τα 
επαγγέλματα που ασκούνται συνήθως από 
τις γυναίκες που συμμετέχουν σε 
διάφορες ενώσεις·

Or. es

Τροπολογία 27
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – σημείο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που δρομολογούνται από 
γυναίκες και –εφόσον κρίνεται αναγκαίο–
την οικονομική διαφοροποίηση 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τον αλιευτικό τομέα·

να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που δρομολογούνται από 
γυναίκες και –εφόσον κρίνεται αναγκαίο–
την οικονομική διαφοροποίηση 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τον αλιευτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
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στους τομείς της μουσειολογίας, της 
πολιτιστικής παράδοσης, της 
χειροτεχνίας, της γαστρονομίας και της 
εστίασης·

Or. pt

Τροπολογία 28
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – σημείο 10 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες για ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται με 
την αλιεία στις παράκτιες περιοχές όπου 
η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της 
αλιευτικής πολιτικής είχε ως συνέπεια 
την απώλεια θέσεων εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 29
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των 
γυναικών μέσω ενός συστήματος 
παροχής μικροπιστώσεων με ευνοϊκούς 
όρους και μέσω της παροχής κατάλληλης 
ενημέρωσης σχετικά με ευκαιρίες 
χρηματοδότησης·

Or. ro
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Τροπολογία 30
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των τοπικών υποδομών, 
τη διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, 
και ιδίως στις περιοχές που εξαρτώνται 
εξολοκλήρου από την αλιεία, με στόχο την 
εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής 
τους, καταπολεμώντας παράλληλα τη
φτώχεια γενικότερα, και ιδίως στις 
περιοχές όπου πλήττει τις γυναίκες και τα 
παιδιά, και επιδιώκοντας την πρόληψη 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας·

Or. ro

Τροπολογία 31
Marina Yannakoudakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να διασφαλίσουν τις ενισχύσεις τόσο των 
γυναικών (ανεξάρτητα από το καθεστώς 
της συμβίωσης του ζευγαριού), όσο και 
των μελών της οικογένειας που 
συμβάλλουν στη διατήρηση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, χορηγώντας 
τους τα επιδόματα ανεργίας σε 
περίπτωση διακοπής (προσωρινή ή 
οριστική) της εργασίας, συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, εναρμονισμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
πρόσβαση σε γονική άδεια, σε κοινωνική 

να διασφαλίσουν τις ενισχύσεις τόσο των 
γυναικών (ανεξάρτητα από το καθεστώς 
της συμβίωσης του ζευγαριού), όσο και 
των μελών της οικογένειας που 
συμβάλλουν στη διατήρηση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων·
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ασφάλιση και σε δωρεάν υγειονομικές 
υπηρεσίες και προστασία από τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία στον 
θαλάσσιο και αλιευτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 32
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να διασφαλίσουν τις ενισχύσεις τόσο των 
γυναικών (ανεξάρτητα από το καθεστώς 
της συμβίωσης του ζευγαριού), όσο και 
των μελών της οικογένειας που 
συμβάλλουν στη διατήρηση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, χορηγώντας 
τους τα επιδόματα ανεργίας σε περίπτωση 
διακοπής (προσωρινή ή οριστική) της 
εργασίας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
εναρμονισμό επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, πρόσβαση σε γονική 
άδεια, σε κοινωνική ασφάλιση και σε 
δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες και 
προστασία από τους κινδύνους που 
εγκυμονεί η εργασία στον θαλάσσιο και 
αλιευτικό τομέα·

να διασφαλίσουν τις ενισχύσεις των 
γυναικών, χορηγώντας τους τα επιδόματα 
ανεργίας σε περίπτωση διακοπής 
(προσωρινή ή οριστική) της εργασίας, 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εναρμονισμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
πρόσβαση σε γονική άδεια, σε κοινωνική 
ασφάλιση και σε δωρεάν υγειονομικές 
υπηρεσίες και προστασία από τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία στον 
θαλάσσιο και αλιευτικό τομέα·

Or. es

Τροπολογία 33
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή διάσταση 
του φύλου έχει ενσωματωθεί και 
διασφαλίζεται στο πλαίσιο των 
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συμφωνιών οικονομικής εταιρικής 
σχέσης που αφορούν τον κλάδο της 
αλιείας·

Or. ro

Τροπολογία 34
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την τήρηση της 
οδηγίας 2010/41/ΕΕ ώστε οι γυναίκες του 
αλιευτικού τομέα που εργάζονται σε 
καθεστώς πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις ή στηρίζουν τους συζύγους ή 
συντρόφους τους, συμβάλλοντας με τον 
τρόπο αυτόν στην ατομική και 
οικογενειακή οικονομική βιωσιμότητα, 
καθώς επίσης και οι γυναίκες που ασκούν 
αυτήν τη δραστηριότητα βιοποριστικά και 
δεν υπάγονται σε κανενός είδους 
οικογενειακή ένωση, να τύχουν νομικής 
αναγνώρισης και να λαμβάνουν τα ίδια 
κοινωνικά βοηθήματα με τα βοηθήματα 
που λαμβάνουν οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες·

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την τήρηση της 
οδηγίας 2010/41/ΕΕ ώστε οι γυναίκες του 
αλιευτικού τομέα που εργάζονται σε 
καθεστώς πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης, συμβάλλοντας στην 
ατομική και οικογενειακή οικονομική 
βιωσιμότητα, καθώς επίσης και οι γυναίκες 
που ασκούν αυτήν τη δραστηριότητα,
ανεξαρτήτως του μισθού τους, να τύχουν 
νομικής αναγνώρισης και να λαμβάνουν τα 
ίδια κοινωνικά βοηθήματα με τα 
βοηθήματα που λαμβάνουν οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες με βάση τη συνεισφορά 
τους·

Or. es


