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Pozmeňujúci návrh 1
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v odvetví rybolovu členských 
štátov pracuje viac ako 100 000 žien, z 
čoho 4 % pracujú v rybolovnom priemysle, 
30 % v odvetví akvakultúry, predovšetkým 
pri ručnom zbere morských plodov, a 
približne 60 % v spracovateľskom 
priemysle;

B. keďže v odvetví rybolovu členských 
štátov pracuje viac ako 100 000 žien, z 
čoho 4 % pracujú v rybolovnom priemysle
a na pracovných miestach spájajúcich sa 
s činnosťami rybárskych plavidiel, ako sú 
výroba sietí, práce v prístavoch
a baliarňach, 30 % v odvetví akvakultúry, 
predovšetkým pri ručnom zbere morských 
plodov, a približne 60 % v 
spracovateľskom priemysle;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 2
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže štatistiky hrubo podceňujú 
existenciu ženskej práce v niektorých 
z týchto sektorov a keďže všeobecná 
hospodárska kríza a vysoká 
nezamestnanosť v niektorých krajinách 
viedli k ďalšiemu zvýšeniu týchto čísel a 
k rastúcemu počtu žien zapojených do 
činností v odvetví rybolovu, najmä pri 
zbere vodných schránkovcov a kôrovcov 
na pevnine, čo využívajú ako prostriedok 
na doplnenie alebo dokonca zaistenie 
príjmu pre svoje rodiny;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 3
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže uznáva prínos žien k činnostiam 
súvisiacim s rybolovom a akvakultúrou, 
najmä v oblasti spracovania, premeny, 
balenia a predaja rýb alebo riadenia 
rybárskych podnikov;

C. keďže uznáva prínos žien k činnostiam 
súvisiacim s rybolovom a akvakultúrou, 
najmä v oblasti výroby a opravy 
rybárskych sietí, vykladania a triedenia 
úlovkov, nakladania so zásobami rýb na 
palube, spracovania, balenia a predaja rýb 
alebo riadenia rybárskych podnikov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 4
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže Európsky parlament v odseku 30 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva vyzýva 
členské štáty, aby brali do úvahy význam 
hospodárskej, sociálnej a kultúrnej úlohy 
žien v rybárskom priemysle a umožnili im 
prístup k sociálnym výhodám a zdôrazňuje, 
že aktívna účasť žien na činnostiach 
súvisiacich s rybným hospodárstvom 
pomáha zachovať osobitné kultúrne 
tradície a zvyky, ako aj zabezpečiť prežitie 

D. keďže Európsky parlament v odseku 30 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva vyzýva 
členské štáty, aby brali do úvahy význam 
hospodárskej, sociálnej a kultúrnej úlohy 
žien v rybárskom priemysle a umožnili im 
prístup k sociálnym výhodám, a 
zdôrazňuje, že aktívna účasť žien na 
činnostiach súvisiacich s rybným 
hospodárstvom pomáha zachovať a zaistiť 
prežitie odvetvia rybolovu a tiež jeho 
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ich spoločenstiev, čím chráni kultúrnu 
rozmanitosť príslušných regiónov;

tradícií a osobitných postupov a pomáha 
ochrániť kultúrnu rozmanitosť rozličných
regiónov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Európsky parlament v odseku 31 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada o 
pridelenie finančných prostriedkov 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu tak, aby odvetvie rybného 
hospodárstva bolo vhodnejšie pre 
zamestnanie žien, o podporu združení
žien, odbornú prípravu pre ženy 
a posilňovanie úlohy žien v rybolove 
poskytovaním podpory na činnosti 
uskutočňované na pevnine a na činnosti, 
ktoré súvisia s rybolovom v oboch smeroch 
priemyselného reťazca;

F. keďže Európsky parlament v odseku 31 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada, aby 
sa z Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu rozvíjala účasť žien v rybnom 
hospodárstve, aby sa podporili združenia
žien, odborná príprava pre ženy a aby sa 
posilňovala úloha žien v rybolove 
poskytovaním podpory na činnosti 
uskutočňované na pevnine a na činnosti, 
ktoré súvisia s rybolovom v oboch smeroch 
priemyselného reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže uznáva namáhavú prácu, ktorú 
tradične vykonávajú ženy v odvetví 
rybolovu a akvakultúry, ako v prípade 
ručného zberu morských plodov, 
tradičného predaja rýb, či už podomového 
predaja alebo v zariadeniach na to 
určených, výroby a opravy rybolovných 
sietí (ženy opravujúce siete) atď.;

G. keďže uznáva namáhavú prácu, ktorú 
tradične vykonávajú ženy v odvetví 
rybolovu a akvakultúry, ako v prípade 
ručného zberu morských plodov, 
tradičného predaja rýb, či už podomového 
predaja, alebo v zariadeniach na to 
určených, výroby a opravy rybolovných 
sietí (ženy opravujúce siete), pri vykladaní 
a triedení úlovkov a v rámci baliacich 
prác v mimoriadne drsných klimatických 
podmienkach;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 7
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže Európsky parlament v odseku 39 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali 
ženy rovnaké platy a ostatné sociálne a 
ekonomické práva vrátane poistenia na 
krytie rizík, ktorým sú vystavené v práci v 
sektore rybného hospodárstva, a vrátane 
uznania špecifických ochorení ako chorôb 
z povolania;

H. keďže Európsky parlament v odseku 39 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali 
ženy rovnaké platy a ostatné pracovné, 
sociálne a ekonomické práva vrátane 
poistenia na krytie rizík, ktorým sú 
vystavené v práci v sektore rybného 
hospodárstva, a vrátane uznania 
špecifických ochorení ako chorôb z 
povolania;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 8
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže Európsky parlament v odseku 39 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali 
ženy rovnaké platy a ostatné sociálne a 
ekonomické práva vrátane poistenia na 
krytie rizík, ktorým sú vystavené v práci v 
sektore rybného hospodárstva, a vrátane 
uznania špecifických ochorení ako chorôb 
z povolania;

H. keďže Európsky parlament v odseku 39 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali 
ženy rovnaké platy a ostatné sociálne a 
ekonomické práva vrátane poistenia na 
krytie rizík, ktorým sú vystavené v práci v 
sektore rybného hospodárstva, a vrátane 
uznania špecifických ochorení ako chorôb 
z povolania a opatrení týkajúcimi sa 
žiadosti o vyrovnávací príplatok 
k predčasnému odchodu do dôchodku, 
ktorými by sa kompenzoval namáhavý 
charakter tejto práce (nočné hodiny, 
nebezpečenstvo, pracovný čas, o ktorom 
rozhoduje tempo výroby a rybolovné 
príležitosti);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 9
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ia (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže štatistické údaje pre Európsku 
úniu a členské štáty týkajúce sa pracovnej
sily v oblasti rybolovu, akvakultúry a 
v súvisiacich odvetviach nie sú dostatočne 
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úplné, harmonizované ani podrobné, aby 
sa z nich dalo vyvodiť, do akej miery sa do 
týchto činností zapájajú ženy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 10
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže ženy v odvetví rybného 
hospodárstva trpia ekonomickou 
diskrimináciou a keďže za rovnakú prácu 
dostávajú nižšiu mzdu ako muži;

K. keďže niektoré ženy v odvetví rybného 
hospodárstva trpia ekonomickou 
diskrimináciou a keďže za rovnakú prácu 
dostávajú nižšiu mzdu ako muži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ka (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže v oblastiach, kde odvetvie 
rybolovu predstavuje jedinú hospodársku 
činnosť, sú miery chudoby a 
nezamestnanosti vyššie, živiteľmi rodiny 
sú najmä muži a úroveň vzdelania môže 
byť nižšia, najmä v izolovaných 
regiónoch, čo môže byť tiež rozhodujúcim 
faktorom v súvislosti s domácim násilím;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 12
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže Európsky parlament v odseku 42 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
podporné opatrenia a dosiahli väčšie 
právne aj spoločenské uznanie práce žien 
v rybnom hospodárstve a aby ženám, ktoré 
pracujú v rodinnom podniku na plný alebo 
čiastočný úväzok, alebo pomáhajú svojim 
manželom a prispievajú tak k hospodárskej 
udržateľnosti a udržateľnosti svojich rodín, 
zabezpečili rovnaké právne postavenie a 
sociálne výhody, aké majú samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to najmä 
uplatnením smernice 2010/41/EÚ, a aby 
zaručili ich sociálne a ekonomické práva 
vrátane rovnakého odmeňovania, 
príspevkov v nezamestnanosti, ak stratia 
prácu (dočasne alebo trvalo), práva na 
dôchodok, vyváženia pracovného 
a súkromného života, možnosti materskej 
dovolenky, prístupu k sociálnemu 
zabezpečeniu a bezplatnej zdravotnej 
starostlivosti, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ďalších sociálnych a 
ekonomických práv vrátane poistenia 
pokrývajúceho riziko nehôd na mori;

M. keďže Európsky parlament v odseku 42 
svojho uznesenia z 22. novembra 2012 
o maloobjemovom pobrežnom rybolove, 
drobnom rybolove a reforme spoločnej 
politiky rybného hospodárstva žiada 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
podporné opatrenia a dosiahli väčšie 
právne aj spoločenské uznanie práce žien 
v rybnom hospodárstve a aby ženám, ktoré 
pracujú v rodinnom podniku na plný alebo 
čiastočný úväzok alebo pomáhajú svojim 
manželom a prispievajú tak k hospodárskej 
udržateľnosti a udržateľnosti svojich rodín, 
zabezpečili rovnaké právne postavenie a 
sociálne výhody, aké majú samostatne 
zárobkovo činné osoby podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov
členského štátu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. žiada Komisiu, aby zaviedla osobitný 
štatistický program týkajúci sa regiónov 
závislých od rybolovu a venovala osobitnú 
pozornosť maloobjemovému pobrežnému 
rybolovu, tradičným metódam rybolovu, 
osobitným spôsobom distribúcie, práce a 
pracovným a sociálnym podmienkam 
zberačiek kôrovcov, ženám opravujúcim 
siete a pracovníčkam v oblasti 
maloobchodného rybolovu a súvisiacich 
činností s cieľom posúdiť osobitné potreby 
činnosti žien a zlepšiť spoločenské uznanie 
týchto náročných profesií;

1. naliehavo žiada Komisiu, aby ak je to 
prakticky a hospodársky realizovateľné,
zaviedla osobitný štatistický program 
týkajúci sa regiónov závislých od rybolovu 
a venovala osobitnú pozornosť 
maloobjemovému pobrežnému rybolovu, 
tradičným metódam rybolovu, osobitným 
spôsobom distribúcie, práci a pracovným 
a sociálnym podmienkam zberačiek 
kôrovcov, ženám opravujúcim siete a 
pracovníčkam v oblasti maloobchodného 
rybolovu a súvisiacich činností s cieľom 
posúdiť osobitné potreby činnosti žien a 
zlepšiť spoločenské uznanie týchto 
mimoriadne náročných profesií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. považuje za potrebné zlepšiť zber a 
analýzu štatistických informácií týkajúcich 
sa zamestnanosti v odvetví rybného 
hospodárstva podľa pohlavia, druhu 
činnosti a typu zmluvy (samostatná 
zárobková činnosť, práca na dohodu, 
čiastočný pracovný úväzok, plný pracovný 
úväzok, príležitostná práca) s cieľom 
odhadnúť prínos žien v odvetví rybolovu a 

2. považuje za potrebné zlepšiť zber a 
analýzu štatistických informácií, ak je to 
prakticky a ekonomicky realizovateľné,
týkajúcich sa zamestnanosti v odvetví 
rybného hospodárstva podľa pohlavia, 
druhu činnosti a typu zmluvy (samostatná 
zárobková činnosť, práca na dohodu, 
čiastočný pracovný úväzok, plný pracovný 
úväzok, príležitostná práca) s cieľom 
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akvakultúry; odhadnúť prínos žien v odvetví rybolovu a 
akvakultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby sa zber údajov 
rozdelených podľa pohlavia rozšíril o 
odvetvie výlovu a aby sa stanovili nové 
ukazovatele, ako sú vek, úroveň vzdelania 
a činnosť manželov alebo partnerov;

3. vyzýva Komisiu, aby sa zber údajov 
rozdelených podľa pohlavia rozšíril o 
odvetvie výlovu a aby sa stanovili nové 
ukazovatele, ako sú vek, úroveň školského 
vzdelania a odbornej prípravy a činnosť 
manželov alebo partnerov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 16
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. považuje za potrebné stanoviť jasné 
vymedzenia, pokiaľ ide o štatistické 
ukazovatele používané na zber údajov 
o zamestnávaní pracovnej sily 
v odvetviach rybolovu, akvakultúry 
a súvisiacich odvetviach; takisto považuje 
za potrebné sformulovať harmonizovaný
súbor štatistických ukazovateľov EÚ 
a v súlade s tým naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby poskytli okamžité a komplexné 
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údaje;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 17
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu a Radu, aby ako 
choroby z povolania uznali poranenia 
kĺbov alebo chrbtice, alebo reumatické 
ochorenia vyvolané nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami, v ktorých 
musia pracovať ženy v oblasti zberu 
kôrovcov, opravy sietí, spracovania, 
výlovu rýb, predaja, ako aj tie, ktoré sú 
vyvolané zdvíhaním ťažkého nákladu;

5. vyzýva Komisiu a Radu, aby nabádali 
členské štáty, aby regulovali a ako 
choroby z povolania uznali poranenia 
kĺbov alebo chrbtice, alebo reumatické 
ochorenia vyvolané nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami, v ktorých 
musia pracovať ženy v oblasti zberu 
kôrovcov, opravy sietí, spracovania, 
výlovu rýb, predaja, ako aj tie, ktoré sú 
vyvolané zdvíhaním ťažkého nákladu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 18
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. požaduje vytvorenie (v rámci 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu a/alebo iných nástrojov) 
konkrétnych mechanizmov podpory, ktoré 
možno aktivovať v krízových situáciách 
(prírodné katastrofy), ako aj 
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mechanizmov finančnej kompenzácie na 
pomoc rybárom a ich rodinám počas 
dočasných zákazov rybolovu, a to najmä 
v oblastiach, kde je rybolov jediným 
zdrojom zárobkov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 19
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. považuje za potrebné podnecovať a 
finančne podporovať partnerstvá medzi 
ženami prostredníctvom sietí žien s cieľom 
uľahčiť výmenu skúseností, a informovať o 
ich potrebách a požiadavkách od miestnych 
samospráv až po európske orgány;

7. považuje za potrebné podnecovať a 
finančne podporovať partnerstvá medzi 
ženami prostredníctvom vnútroštátnych 
a európskych sietí žien s cieľom zvýšiť 
viditeľnosť žien v odvetví rybolovu, 
vytvárať sociálne povedomie o prínose 
žien k rybolovnej činnosti, uľahčiť 
výmenu skúseností a informovať o ich 
potrebách a požiadavkách od miestnych 
samospráv až po európske orgány;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 20
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. považuje za potrebné podnecovať a 
finančne podporovať partnerstvá medzi 

7. považuje za potrebné podnecovať a 
podporovať partnerstvá medzi ženami 
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ženami prostredníctvom sietí žien s cieľom 
uľahčiť výmenu skúseností, a informovať o 
ich potrebách a požiadavkách od miestnych 
samospráv až po európske orgány;

prostredníctvom sietí žien s cieľom uľahčiť 
výmenu skúseností, osvedčených postupov 
a informovať o ich potrebách a 
požiadavkách od miestnych samospráv až 
po európske orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby uľahčili prístup k financovaniu 
pre organizácie žien v oblasti rybolovu, 
akvakultúry a v súvisiacich odvetviach, 
aby im umožnili premieňať nápady na 
realitu, konsolidovať ich organizačné 
štruktúry a kontaktovať iné organizácie 
žien s cieľom vymieňať si skúsenosti 
a osvedčené postupy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 22
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podporovali účasť žien v odvetví rybolovu 
zmenou sektora a poskytnutím vhodných 
zariadení (napríklad vybavení na lodiach 

podporovali účasť žien v odvetví rybolovu,
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a v prístavoch),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podporovali združenia žien, napríklad žien, 
ktoré vyrábajú siete alebo pracujú 
v prístavoch a baliarňach,

podporovali združenia žien a ich 
organizáciu do sietí, napríklad žien, ktoré 
vyrábajú siete alebo pracujú v prístavoch 
a baliarňach,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 24
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podporovali projekty zamerané na 
zmiernenie problémov vyplývajúcich z 
pracovných podmienok zberačiek 
kôrovcov vrátane zosúladenia pracovného 
a rodinného života,

podporovali projekty zamerané na 
zmiernenie problémov vyplývajúcich z 
pracovných podmienok zberačiek 
kôrovcov vrátane zosúladenia pracovného 
a rodinného života podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov členského štátu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podporovali projekty zamerané na rozvoj a 
diverzifikáciu úlohy žien v oblasti 
rybolovu a akvakultúry,

podporovali projekty zamerané na rozvoj, 
diverzifikáciu a zviditeľniť úlohu žien v 
oblasti rybolovu a akvakultúry,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 26
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

uľahčili ženám a dievčatám prístup k 
vzdelaniu prostredníctvom financovania 
osobitných školení a odbornej prípravy s 
cieľom podporiť ich profesionalizáciu,

uľahčili ženám a dievčatám prístup k 
vzdelaniu prostredníctvom financovania 
osobitných školení a odbornej prípravy 
a profesionálneho uznávania ich činnosti,
členské štáty by na tento účel mali spustiť 
procesy získavania úradne uznávaných 
osvedčení o zručnostiach a mali by zriadiť 
strediská odbornej prípravy pre tieto 
povolania, ktoré tradične v rôznych 
komunitách vykonávajú ženy; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podporovali podnikateľské iniciatívy 
iniciované ženami vrátane hospodárskej 
diverzifikácie určitých činností súvisiacich 
s odvetvím rybolovu;

podporovali podnikateľské iniciatívy 
iniciované ženami vrátane hospodárskej 
diverzifikácie určitých činností súvisiacich 
s odvetvím rybolovu vrátane takých 
činností, aké sú muzeológia, kultúrne 
tradície, remeslá a gastronomické a 
reštauračné odvetvie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 28
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

podporovali podnikateľské iniciatívy 
v oblastiach činností, ktoré nesúvisia 
s rybolovom v pobrežných oblastiach, kde 
v dôsledku vykonávania reformy rybolovu 
došlo k zániku pracovných miest;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 29
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
podnikateľské iniciatívy žien, a to 
prostredníctvom priaznivých mikroúverov 
a vhodných informácií o možnostiach 
financovania;



PE524.708v01-00 18/20 AM\1011846SK.doc

SK

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 30
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prijali opatrenia na rozvoj a modernizáciu 
miestnej infraštruktúry, aby 
diverzifikovali hospodárske činnosti 
a zlepšili kvalitu života v oblastiach 
rybolovu, najmä v oblastiach, ktoré sú 
úplne závislé od rybolovu, aby tak zaistili 
ich udržateľný rozvoj a zároveň aby sa 
bojovalo proti chudobe všeobecne 
a konkrétne proti chudobe zasahujúcej 
ženy a deti a zabránilo by sa násiliu 
páchanému na ženách a domácemu 
násiliu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 31
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 12 – bod 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zabezpečili pomoc ženám (bez ohľadu na 
ich postavenie v rámci páru), ako aj ich 
rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľajú 
na zachovaní rybolovných činností, a to 
poskytovaním podpory v nezamestnanosti 
v prípade prerušenia (dočasného alebo 
úplného) práce, práva na dôchodok, 

zabezpečili pomoc ženám (bez ohľadu na 
ich postavenie v rámci páru), ako aj ich 
rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľajú 
na zachovaní rybolovných činností;



AM\1011846SK.doc 19/20 PE524.708v01-00

SK

zosúladením pracovného a rodinného 
života, nástupu na rodičovskú dovolenku, 
sociálneho zabezpečenia a bezplatných 
zdravotných služieb a ochrany pred 
rizikami, ktorým sú vystavené pri práci v 
odvetví námorníctva a rybolovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 12 – bod 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zabezpečili pomoc ženám (bez ohľadu na 
ich postavenie v rámci páru), ako aj ich 
rodinným príslušníkom, ktorí sa 
podieľajú na zachovaní rybolovných 
činností, a to poskytovaním podpory v 
nezamestnanosti v prípade prerušenia 
(dočasného alebo úplného) práce, práva na 
dôchodok, zosúladením pracovného a 
rodinného života, nástupu na rodičovskú 
dovolenku, sociálneho zabezpečenia a 
bezplatných zdravotných služieb a ochrany 
pred rizikami, ktorým sú vystavené pri 
práci v odvetví námorníctva a rybolovu;

zabezpečili pomoc ženám, a to 
poskytovaním podpory v nezamestnanosti 
v prípade prerušenia (dočasného alebo 
úplného) práce, práva na dôchodok, 
zosúladením pracovného a rodinného 
života, nástupu na rodičovskú dovolenku, 
sociálneho zabezpečenia a bezplatných 
zdravotných služieb a ochrany pred 
rizikami, ktorým sú vystavené pri práci v 
odvetví námorníctva a rybolovu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 33
Minodora Cliveti

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zaistila, že do dohôd o hospodárskom 
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partnerstve týkajúcich sa odvetvia 
rybného hospodárstva sa začlení a bude 
v nich zaručené európske rodové 
hľadisko;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 34
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili dodržiavanie smernice 
2010/41/EÚ, aby ženy v odvetví rybolovu, 
ktoré pracujú na plný alebo čiastočný 
úväzok v rodinných podnikoch alebo 
podporujú svojich manželov alebo 
partnerov, čím prispievajú k udržateľnosti 
hospodárstva a rodiny, ako aj ženy, ktoré 
túto činnosť vykonávajú ako živobytie a 
nepatria do žiadnej rodinnej jednotky, 
získali uznanie z právneho hľadiska 
a rovnaké sociálne dávky ako samostatne 
zárobkovo činné osoby;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili dodržiavanie smernice 
2010/41/EÚ, aby ženy v odvetví rybolovu, 
ktoré pracujú na plný alebo čiastočný 
úväzok a prispievajú k udržateľnosti 
hospodárstva a rodiny, ako aj ženy, ktoré 
túto činnosť vykonávajú bez ohľadu na 
získanú mzdu, získali uznanie z právneho 
hľadiska a rovnaké sociálne dávky ako 
samostatne zárobkovo činné osoby, a to na 
základe ich prínosu;

Or. es


