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Poprawka 1
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ponad 100 000 
kobiet z państw członkowskich pracuje 
w sektorze rybołówstwa, w tym 4% przy 
połowach, 30% w sektorze akwakultury, 
w szczególności przy ręcznym zbieraniu 
skorupiaków, i około 60% w sektorze 
przetwórczym;

B. mając na uwadze, że ponad 100 000 
kobiet z państw członkowskich pracuje 
w sektorze rybołówstwa, w tym 4% przy 
połowach oraz innych działaniach na 
statkach rybackich, takich jak produkcja 
sieci oraz rozładunek, czyszczenie 
i pakowanie ryb, 30% w sektorze 
akwakultury, w szczególności przy 
ręcznym zbieraniu skorupiaków, i około 
60% w sektorze przetwórczym;

Or. es

Poprawka 2
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że informacje 
statystyczne nie odzwierciedlają 
w wystarczającym stopniu realiów pracy 
kobiet w części wspomnianych sektorów 
oraz że ogólny kryzys gospodarczy 
i wysoka stopa bezrobocia w niektórych 
państwach doprowadziły do zwiększenia 
wskazanego odsetka, odnotowano wzrost 
udziału kobiet w różnych sektorach 
działalności związanych z rybołówstwem, 
w szczególności przy ręcznym zbieraniu 
skorupiaków, którego celem jest 
uzupełnienie dochodów gospodarstwa 
domowego lub zapewnienie ich źródła;
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Or. pt

Poprawka 3
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze udział kobiet 
w różnych sektorach działalności 
związanych z rybołówstwem 
i akwakulturą, w szczególności tych 
związanych z przetwarzaniem, 
pakowaniem i sprzedażą ryb lub 
zarządzaniem przedsiębiorstwami 
rybackimi;

C. mając na uwadze udział kobiet 
w różnych sektorach działalności 
związanych z rybołówstwem 
i akwakulturą, w szczególności tych 
związanych z produkcją i naprawą 
narzędzi połowowych, rozładunkiem 
i sortowaniem ryb, zarządzaniem 
dostawami produktów na statki,
przetwarzaniem, pakowaniem i sprzedażą 
ryb lub zarządzaniem przedsiębiorstwami 
rybackimi;

Or. es

Poprawka 4
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
30 wezwał państwa członkowskie do 
uwzględnienia znaczenia gospodarczej, 
społecznej i kulturowej roli kobiet 
w sektorze rybołówstwa, tak aby mogły 
one mieć dostęp do świadczeń socjalnych 
oraz podkreślił, że aktywne uczestnictwo 

D. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
30 wezwał państwa członkowskie do 
uwzględnienia znaczenia gospodarczej, 
społecznej i kulturowej roli kobiet 
w sektorze rybołówstwa, tak aby mogły 
one mieć dostęp do świadczeń socjalnych 
oraz podkreślił, że aktywne uczestnictwo 
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kobiet w różnych sektorach działalności 
związanych z rybołówstwem przyczynia 
się do utrzymania tradycji kulturowych i
odrębnych zwyczajów oraz pomaga 
społecznościom rybackim w przetrwaniu, 
zapewniając w ten sposób ochronę 
różnorodności kulturowej tych regionów;

kobiet w różnych sektorach działalności 
związanych z rybołówstwem przyczynia 
się do utrzymania i rozwoju tego sektora,
pomaga zachować tradycje i odrębne 
zwyczaje oraz korzystnie wpływa na
ochronę różnorodności kulturowej 
poszczególnych regionów;

Or. es

Poprawka 5
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
31 o Europejskim Funduszu Morskim 
i Rybackim (EFMR) wezwał do 
finansowania działań mających na celu 
zwiększenie udziału kobiet w sektorze 
rybołówstwa, wspierania stowarzyszeń 
kobiet, organizacji szkoleń zawodowych 
dla kobiet oraz docenienia roli kobiet 
w rybołówstwie poprzez wspieranie 
działań prowadzonych na lądzie oraz 
działań związanych z rybołówstwem 
zarówno na etapie produkcji, jak 
i przetwarzania oraz sprzedaży;

F. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
31 o Europejskim Funduszu Morskim 
i Rybackim (EFMR) wezwał do 
zwiększenia udziału kobiet w sektorze 
rybołówstwa, wspierania stowarzyszeń 
kobiet, organizacji szkoleń zawodowych 
dla kobiet oraz docenienia roli kobiet 
w rybołówstwie poprzez wspieranie 
działań prowadzonych na lądzie oraz 
działań związanych z rybołówstwem 
zarówno na etapie produkcji, jak 
i przetwarzania oraz sprzedaży;

Or. en

Poprawka 6
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze uciążliwość prac 
wykonywanych tradycyjnie przez kobiety 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 
takich jak ręczne zbieranie skorupiaków, 
sprzedaż tradycyjna ryb, czy to obwoźna, 
czy w przeznaczonych na ten cel 
miejscach, produkcja i naprawa sieci 
rybackich itd.;

G. mając na uwadze uciążliwość prac 
wykonywanych tradycyjnie przez kobiety
w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 
takich jak ręczne zbieranie skorupiaków, 
sprzedaż tradycyjna ryb, czy to obwoźna, 
czy w przeznaczonych na ten cel 
miejscach, produkcja i naprawa sieci 
rybackich, rozładunek, sortowanie 
i pakowanie ryb w wyjątkowo złych 
warunkach pogodowych;

Or. es

Poprawka 7
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
39 wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia środków 
mających na celu zapewnienie kobietom 
możliwości korzystania z równości płac 
oraz innych praw socjalnych 
i gospodarczych, w tym z ubezpieczenia 
obejmującego ryzyka, na które się narażają 
pracując w sektorze rybołówstwa, a także 
uznania ich szczególnych chorób za 
choroby zawodowe;

H. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
39 wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia środków 
mających na celu zapewnienie kobietom 
możliwości korzystania z równości płac 
oraz innych praw pracowniczych,
socjalnych i gospodarczych, w tym 
z ubezpieczenia obejmującego ryzyka, na 
które się narażają pracując w sektorze 
rybołówstwa, a także uznania ich 
szczególnych chorób za choroby 
zawodowe;

Or. pt
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Poprawka 8
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
39 wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia środków 
mających na celu zapewnienie kobietom 
możliwości korzystania z równości płac 
oraz innych praw socjalnych 
i gospodarczych, w tym z ubezpieczenia 
obejmującego ryzyka, na które się 
narażają pracując w sektorze rybołówstwa, 
a także uznania ich szczególnych chorób za 
choroby zawodowe;

H. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
39 wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia środków 
mających na celu zapewnienie kobietom 
możliwości korzystania z równości płac 
oraz innych praw socjalnych 
i gospodarczych, w tym z ubezpieczenia 
obejmującego ryzyko, oraz środków 
mających na celu stosowanie
współczynników redukcji pozwalających 
na przejście na wcześniejszą emeryturę 
z tytułu pracy w niekorzystnych 
warunkach (praca w porze nocnej, 
zagrożenie dla zdrowia, godziny pracy 
dostosowane do poziomu produkcji lub 
możliwości połowowych), na które 
narażone są kobiety, pracując w sektorze 
rybołówstwa, a także uznania ich 
szczególnych chorób za choroby 
zawodowe;

Or. es

Poprawka 9
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. informacje statystyczne na szczeblu
Unii Europejskiej oraz państw 
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członkowskich dotyczące siły roboczej 
w sektorze rybołówstwa, akwakultury oraz 
powiązanych działalności nie są 
kompletne, zharmonizowane ani 
uszczegółowione według wskaźników 
pozwalających na oszacowanie wkładu 
kobiet w tych dziedzinach;

Or. ro

Poprawka 10
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że kobiety cierpią z 
powodu dyskryminacji ekonomicznej 
w sektorze rybołówstwa oraz że otrzymują 
niższe wynagrodzenie niż mężczyźni za 
wykonywanie tych samych prac;

K. mając na uwadze, że niektóre kobiety 
cierpią z powodu dyskryminacji 
ekonomicznej w sektorze rybołówstwa 
oraz że otrzymują niższe wynagrodzenie 
niż mężczyźni za wykonywanie tych 
samych prac;

Or. en

Poprawka 11
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że na terenach,
gdzie rybołówstwo stanowi jedyny rodzaj 
działalności gospodarczej stopień ubóstwa 
i bezrobocie są wyższe, żywicielami rodzin 
są przeważnie mężczyźni, zaś poziom 
wykształcenia może być obniżony, 
szczególnie w regionach izolowanych, co 
może prowadzić do przemocy domowej;
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Or. ro

Poprawka 12
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
42 wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do poczynienia kroków 
mających na celu propagowanie 
i zwiększenie prawnego i społecznego 
uznania pracy kobiet zatrudnionych 
w sektorze rybołówstwa oraz 
dopilnowanie, by praca kobiet 
zatrudnionych na cały lub częściowy etat 
w przedsiębiorstwach rodzinnych lub 
pomagających swoim mężom, które w ten 
sposób przyczyniają się do zrównoważenia 
swoich dochodów oraz dochodów całego 
gospodarstwa domowego, została prawnie 
uregulowana lub objęta świadczeniami 
społecznymi na takich samych zasadach, 
jak w przypadku osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, 
w szczególności poprzez zastosowanie 
dyrektywy 2010/41/UE, oraz wzywa do 
zapewnienia im ich praw społecznych 
i gospodarczych, w tym równości płac, 
świadczeń z tytułu bezrobocia 
w przypadku czasowego lub definitywnego 
przerwania pracy, prawa do emerytury, 
możliwości godzenia pracy z życiem 
rodzinnym, dostępu do urlopu 
rodzicielskiego, dostępu do ubezpieczenia 
społecznego i bezpłatnych usług 
zdrowotnych, ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników oraz 

M. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 22 
listopada 2012 r. w sprawie łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego 
rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa w ustępie 
42 wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do poczynienia kroków 
mających na celu propagowanie 
i zwiększenie prawnego i społecznego 
uznania pracy kobiet zatrudnionych 
w sektorze rybołówstwa oraz 
dopilnowanie, by praca kobiet 
zatrudnionych na cały lub częściowy etat 
w przedsiębiorstwach rodzinnych lub 
pomagających swoim mężom, które w ten 
sposób przyczyniają się do zrównoważenia 
swoich dochodów oraz dochodów całego 
gospodarstwa domowego, została prawnie 
uregulowana lub objęta świadczeniami 
społecznymi na takich samych zasadach, 
jak w przypadku osób prowadzących 
działalność na własny rachunek zgodnie 
z prawem krajowym państw 
członkowskich;
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ubezpieczenia obejmującego ryzyko 
morskie;

Or. en

Poprawka 13
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. nakłania Komisję do opracowania 
szczegółowego programu statystycznego 
w sprawie regionów zależnych od 
rybołówstwa, zwracając szczególną uwagę 
na łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, 
tradycyjne metody połowów, szczególne 
kanały sprzedaży, pracę oraz warunki 
socjalne i warunki pracy kobiet 
zbierających ręcznie skorupiaki, 
produkujących sieci, pracujących przy 
łodziowych połowach przybrzeżnych 
i wykonujących podobne prace w celu 
dokonania oceny szczegółowych potrzeb 
kobiet oraz zwiększenia społecznego 
uznania tych uciążliwych zawodów;

1. nakłania Komisję do opracowania – o ile 
będzie to praktycznie i ekonomicznie 
wykonalne – szczegółowego programu 
statystycznego w sprawie regionów 
zależnych od rybołówstwa, zwracając 
szczególną uwagę na łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, tradycyjne 
metody połowów, szczególne kanały 
sprzedaży, pracę oraz warunki socjalne 
i warunki pracy kobiet zbierających ręcznie 
skorupiaki, produkujących sieci, 
pracujących przy łodziowych połowach 
przybrzeżnych i wykonujących podobne 
prace w celu dokonania oceny 
szczegółowych potrzeb kobiet oraz 
zwiększenia społecznego uznania tych 
uciążliwych zawodów;

Or. en

Poprawka 14
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa za niezbędne usprawnienie 
procesu gromadzenia i analizy danych 
statystycznych dotyczących zatrudnienia 

2. uważa za niezbędne usprawnienie 
procesu gromadzenia i analizy danych 
statystycznych – o ile będzie to praktycznie 
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w sektorze rybołówstwa w podziale na 
płeć, rodzaj działalności, rodzaj 
zatrudnienia (prowadzenie działalności na 
własny rachunek, praca za 
wynagrodzeniem, częściowy etat, cały etat, 
praca dorywcza), aby móc ocenić udział 
kobiet w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury;

i ekonomicznie wykonalne – dotyczących 
zatrudnienia w sektorze rybołówstwa 
w podziale na płeć, rodzaj działalności, 
rodzaj zatrudnienia (prowadzenie 
działalności na własny rachunek, praca za 
wynagrodzeniem, częściowy etat, cały etat, 
praca dorywcza), aby móc ocenić udział 
kobiet w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury;

Or. en

Poprawka 15
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do tego, aby 
gromadzenie danych w podziale na płeć 
dotyczyło także połowów; zachęca do 
wprowadzenia nowych wskaźników, takich 
jak wiek, poziom wykształcenia 
i współpraca małżonków lub partnerów 
życiowych;

3. wzywa Komisję do tego, aby 
gromadzenie danych w podziale na płeć 
dotyczyło także połowów; zachęca do 
wprowadzenia nowych wskaźników, takich 
jak wiek, poziom wykształcenia i szkolenia 
zawodowego i współpraca małżonków lub 
partnerów życiowych;

Or. pt

Poprawka 16
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa za konieczne ustalenie jasnych 
definicji dotyczących wskaźników 
statystycznych używanych do gromadzenia 
danych dotyczących zatrudnienia siły 
roboczej w sektorze rybołówstwa, 
akwakultury oraz powiązanych 
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działalności; uważa również za konieczne 
opracowanie zharmonizowanego zestawu 
wskaźników statystycznych na szczeblu
UE i zwraca się do państw członkowskich 
o odpowiednio szybkie dostarczenie 
kompletnych danych zgodnie 
z wymienionym zestawem;

Or. ro

Poprawka 17
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i Radę do uznania za 
choroby zawodowe uszkodzeń stawów lub 
kręgosłupa oraz chorób reumatycznych 
wywołanych złymi warunkami 
pogodowymi, w których pracują kobiety 
zbierające ręcznie skorupiaki, produkujące 
sieci, przetwarzające, łowiące 
i sprzedające ryby lub wywołanych
podnoszeniem dużych ciężarów;

5. wzywa Komisję i Radę, by dążyły do
tego, aby państwa członkowskie uznały za 
choroby zawodowe uszkodzenia stawów 
lub kręgosłupa oraz choroby reumatyczne 
wywołane złymi warunkami pogodowymi, 
w których pracują kobiety zbierające 
ręcznie skorupiaki, produkujące sieci, 
zajmujące się rozładunkiem, czyszczeniem 
i pakowaniem ryb, pracujące 
w przedsiębiorstwach przetwórczych,
łowiące i sprzedające ryby, lub choroby 
wywołane podnoszeniem dużych ciężarów 
oraz aby uregulowały prawnie tę kwestię;

Or. es

Poprawka 18
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca się o stworzenie (w ramach 
Europejskiego Funduszu Morskiego 



AM\1011846PL.doc 13/20 PE524.708v01-00

PL

i Rybackiego i/lub innych instrumentów) 
specyficznych mechanizmów wsparcia, 
które będzie można aktywować 
w sytuacjach kryzysowych (klęski 
żywiołowe), oraz mechanizmów 
rekompensat finansowych dla rybaków 
i ich rodzin w okresach tymczasowego 
zakazu poławiania ryb, szczególnie na 
terenach, gdzie rybołówstwo stanowi 
jedyny dochodowy rodzaj działalności;

Or. ro

Poprawka 19
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa za istotne zachęcanie i wspieranie 
finansowe partnerstwa między kobietami 
poprzez sieci współpracy kobiet w celu 
umożliwienia im wymiany doświadczeń 
oraz informowania o swoich potrzebach 
i żądaniach zarówno władz lokalnych, jak 
i organów europejskich;

7. uważa za istotne zachęcanie i wspieranie 
finansowe partnerstwa między kobietami 
poprzez sieci współpracy kobiet na 
szczeblu krajowym i europejskim w celu 
lepszego uwidocznienia roli kobiet 
w sektorze rybołówstwa, podniesienia 
świadomości społecznej w zakresie wkładu 
kobiet w działalność tego sektora,
umożliwienia im wymiany doświadczeń 
oraz informowania o swoich potrzebach 
i żądaniach zarówno władz lokalnych, jak 
i organów europejskich;

Or. pt

Poprawka 20
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa za istotne zachęcanie i wspieranie 
finansowe partnerstwa między kobietami 
poprzez sieci współpracy kobiet w celu 
umożliwienia im wymiany doświadczeń 
oraz informowania o swoich potrzebach 
i żądaniach zarówno władz lokalnych, jak 
i organów europejskich;

7. uważa za istotne zachęcanie i wspieranie 
partnerstwa między kobietami poprzez 
sieci współpracy kobiet w celu 
umożliwienia im wymiany doświadczeń, 
najlepszych praktyk oraz informowania 
o swoich potrzebach i żądaniach zarówno 
władz lokalnych, jak i organów 
europejskich;

Or. en

Poprawka 21
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o ułatwienie dostępu do 
finansowania organizacjom kobiecym 
z sektorów rybołówstwa, akwakultury oraz 
działalności powiązanych tak, aby mogły 
one wprowadzać w życie inicjatywy, 
konsolidować organizacje i nawiązywać 
kontakty z innymi organizacjami 
kobiecymi w celu wymiany doświadczeń 
i dobrych praktyk;

Or. ro

Poprawka 22
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – podpunkt drugi

Projekt rezolucji Poprawka

wspieranie udziału kobiet w sektorze wspieranie udziału kobiet w sektorze 
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rybołówstwa poprzez jego reorganizację 
i zapewnienie odpowiedniego zaplecza 
(np. przebieralni na statkach i w portach);

rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 23
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – podpunkt trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

wspieranie stowarzyszeń kobiet 
zajmujących się produkcją sieci, 
rozładunkiem, czyszczeniem i pakowaniem 
ryb;

wspieranie stowarzyszeń kobiet 
zajmujących się produkcją sieci, 
rozładunkiem, czyszczeniem i pakowaniem 
ryb oraz ich działalności w ramach sieci 
współpracy;

Or. pt

Poprawka 24
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – podpunkt czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

wspieranie projektów mających na celu 
ograniczenie skali problemów 
wynikających z warunków, w jakich 
pracują kobiety zbierające ręcznie 
skorupiaki, w tym możliwość godzenia 
pracy z życiem rodzinnym;

wspieranie projektów mających na celu 
ograniczenie skali problemów 
wynikających z warunków, w jakich 
pracują kobiety zbierające ręcznie 
skorupiaki, w tym możliwość godzenia 
pracy z życiem rodzinnym zgodnie 
z prawem krajowym państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 25
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – podpunkt piąty

Projekt rezolucji Poprawka

wsparcie dla projektów mających na celu 
propagowanie i zróżnicowanie roli kobiet 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

wsparcie dla projektów mających na celu 
propagowanie, zróżnicowanie 
i dowartościowanie roli kobiet w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury;

Or. pt

Poprawka 26
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – podpunkt szósty

Projekt rezolucji Poprawka

zapewnienie kobietom dostępu do 
kształcenia zawodowego dzięki 
finansowaniu specjalnych szkoleń, także 
dla osób bezrobotnych, w celu zwiększenia 
profesjonalizacji;

zapewnienie kobietom dostępu do 
kształcenia zawodowego dzięki 
finansowaniu specjalnych szkoleń, także 
dla osób bezrobotnych, oraz uznania ich 
działalności za zawodową. W tym celu
państwa członkowskie powinny 
uruchomić procesy pozwalające na 
uzyskiwanie oficjalnie uznawanych 
certyfikatów zawodowych oraz stworzyć 
ośrodki szkolenia przygotowujące do tych 
zawodów, wykonywanych zwykle przez 
kobiety z różnych grup;

Or. es

Poprawka 27
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – podpunkt dziesiąty
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Projekt rezolucji Poprawka

wspieranie przedsiębiorczości kobiet, 
w tym dywersyfikacji gospodarczej 
w niektórych dziedzinach związanych 
z sektorem rybołówstwa;

wspieranie przedsiębiorczości kobiet, 
w tym dywersyfikacji gospodarczej 
w niektórych dziedzinach związanych 
z sektorem rybołówstwa, łącznie 
z działalnością w ramach muzeologii,
wspierania tradycji kulturowej, rzemiosła, 
gastronomii i żywienia zbiorowego;

Or. pt

Poprawka 28
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – podpunkt dziesiąty a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

promowanie przedsiębiorczości 
w dziedzinach niezwiązanych 
z rybołówstwem na obszarach 
przybrzeżnych, na których zmniejszyło się 
zatrudnienie w wyniku wdrożenia reformy 
polityki rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 29
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca się do państw członkowskich 
o wspieranie inicjatyw kobiet w zakresie 
przedsiębiorczości poprzez udostępnienie 
korzystnego systemu mikrokredytów oraz 
poprzez adekwatną informację na temat 
możliwości finansowania;

Or. ro
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Poprawka 30
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. zwraca się do państw członkowskich 
o poczynienie kroków w celu rozwoju 
i modernizacji infrastruktury lokalnej, 
zróżnicowania działalności ekonomicznej 
oraz poprawy jakości życia w strefach 
połowowych, szczególnie na terenach 
całkowicie zależnych od rybołówstwa, 
w celu zapewnienia ich zrównoważonego 
rozwoju, zwalczania powszechnego 
ubóstwa, w szczególności ubóstwa kobiet 
i dzieci, a także zwalczania przemocy 
skierowanej przeciw kobietom oraz 
przemocy domowej;

Or. ro

Poprawka 31
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – podpunkt drugi

Projekt rezolucji Poprawka

zapewnienia pomocy kobietom wraz z ich 
rodzinami (niezależnie od stanu 
cywilnego) przyczyniającym się do 
utrzymania działalności połowowej 
w postaci świadczeń z tytułu bezrobocia 
w przypadku czasowego lub definitywnego 
przerwania pracy, prawa do emerytury, 
możliwości godzenia pracy z życiem 
rodzinnym, dostępu do urlopu 
rodzicielskiego, dostępu do ubezpieczenia 
społecznego i bezpłatnych usług 
zdrowotnych oraz ubezpieczenia 

zapewnienia pomocy kobietom wraz z ich 
rodzinami (niezależnie od stanu 
cywilnego) przyczyniającym się do 
utrzymania działalności połowowej;
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obejmującego ryzyka, na które się 
narażają pracując w sektorze 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 32
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – podpunkt drugi

Projekt rezolucji Poprawka

zapewnienia pomocy kobietom wraz z ich 
rodzinami (niezależnie od stanu 
cywilnego) przyczyniającym się do 
utrzymania działalności połowowej
w postaci świadczeń z tytułu bezrobocia 
w przypadku czasowego lub definitywnego 
przerwania pracy, prawa do emerytury, 
możliwości godzenia pracy z życiem 
rodzinnym, dostępu do urlopu 
rodzicielskiego, dostępu do ubezpieczenia 
społecznego i bezpłatnych usług 
zdrowotnych oraz ubezpieczenia 
obejmującego ryzyka, na które się narażają 
pracując w sektorze rybołówstwa;

zapewnienia pomocy kobietom w postaci 
świadczeń z tytułu bezrobocia 
w przypadku czasowego lub definitywnego 
przerwania pracy, prawa do emerytury, 
możliwości godzenia pracy z życiem 
rodzinnym, dostępu do urlopu 
rodzicielskiego, dostępu do ubezpieczenia 
społecznego i bezpłatnych usług 
zdrowotnych oraz ubezpieczenia 
obejmującego ryzyka, na które się narażają 
pracując w sektorze rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 33
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca się do Komisji o zapewnienie
tego, że treść umów o partnerstwie 
gospodarczym obejmującym połowy 
będzie oddawać i gwarantować europejski 
wymiar płci;



PE524.708v01-00 20/20 AM\1011846PL.doc

PL

Or. ro

Poprawka 34
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, by Komisja oraz państwa 
członkowskie zapewniły realizację 
dyrektywy 2010/41/UE i dopilnowały, by 
praca kobiet zatrudnionych na cały lub 
częściowy etat w przedsiębiorstwach 
rodzinnych lub pomagających swoim 
mężom, które w ten sposób przyczyniają 
się do zrównoważenia swoich dochodów 
oraz dochodów całego gospodarstwa 
domowego, oraz praca kobiet, które 
utrzymują się w ten sposób, nie mając 
jednocześnie własnej rodziny, została 
prawnie uregulowana i objęta 
świadczeniami społecznymi na takich 
samych zasadach, jak w przypadku osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek;

16. domaga się, by Komisja oraz państwa 
członkowskie zapewniły realizację 
dyrektywy 2010/41/UE i dopilnowały, by 
praca kobiet zatrudnionych na cały lub 
częściowy etat, które przyczyniają się do 
zrównoważenia swoich dochodów oraz 
dochodów całego gospodarstwa 
domowego, oraz praca kobiet, które 
prowadzą takie działania niezależnie od 
otrzymywanego wynagrodzenia, została 
prawnie uregulowana i objęta 
świadczeniami społecznymi na takich 
samych zasadach, jak w przypadku osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek ze względu na ich znaczenie;

Or. es


