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Predlog spremembe 1
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker v državah članicah v ribiškem 
sektorju dela več kot 100 000 žensk, od 
katerih jih 4 % dela v ribolovnem sektorju, 
30 % v ribogojnem, predvsem pri ročnem 
pobiranju morskih sadežev, in okrog 60 % 
v predelovalni industriji;

B. ker v državah članicah v ribiškem 
sektorju dela več kot 100 000 žensk, od 
katerih jih 4 % dela v ribolovnem sektorju
in na delovnih mestih, povezanih z 
dejavnostmi ribiških plovil, kot izdelovalke 
mrež, pristaniške delavke in delavke, ki se 
ukvarjajo s pakiranjem, 30 % v 
ribogojnem sektorju, predvsem pri ročnem 
pobiranju morskih sadežev, in okrog 60 % 
v predelovalni industriji;

Or. es

Predlog spremembe 2
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker statistični podatki močno 
podcenjujejo dejansko delo žensk v 
nekaterih od teh sektorjev, razširjena 
gospodarska kriza in visoka brezposelnost 
v nekaterih državah pa sta pripomogli k 
nadaljnjemu povečanju števila teh delavk 
ter privedli do naraščanja števila žensk, ki 
sodelujejo pri dejavnostih ribiškega 
sektorja, zlasti pri pobiranju morskih 
sadežev s kopnega, s čimer dopolnjujejo 
družinske prihodke ali celo zagotavljajo 
njihov glavni vir;

Or. pt
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Predlog spremembe 3
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ob priznavanju prispevka žensk v 
dejavnostih, povezanih z ribištvom in 
ribogojstvom, zlasti tistih, ki so povezane z 
obdelavo, predelavo, pakiranjem in prodajo 
rib ali upravljanjem ribiških podjetij;

C. ob priznavanju prispevka žensk v 
dejavnostih, povezanih z ribištvom in 
ribogojstvom, zlasti tistih, ki so povezane z
izdelavo in popravilom ribiških mrež, 
iztovarjanjem in razvrščanjem ulova, 
upravljanjem z zalogami na krovu,
obdelavo, predelavo, pakiranjem in prodajo 
rib ali upravljanjem ribiških podjetij;

Or. es

Predlog spremembe 4
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker Evropski parlament v odstavku 30 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike zahteva, naj 
države članice upoštevajo pomembnost 
gospodarske, socialne in kulturne vloge 
žensk v ribištvu, tako da se jim omogoči 
dostop do socialnih prejemkov, in 
poudarja, da aktivno udejstvovanje žensk v 
dejavnostih, povezanih z ribolovom, na eni 
strani prispeva k ohranjanju kulturne 
tradicije in navad, na drugi pa k preživetju 
njihovih skupnosti, s čimer se ohranja 
kulturna raznolikost teh regij;

D. ker Evropski parlament v odstavku 30 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike zahteva, naj 
države članice upoštevajo pomembnost 
gospodarske, socialne in kulturne vloge 
žensk v ribištvu, tako da se jim omogoči 
dostop do socialnih prejemkov, in 
poudarja, da aktivno udejstvovanje žensk v 
dejavnostih, povezanih z ribolovom, na eni 
strani prispeva k ohranjanju in 
zagotavljanju preživetja ribiškega 
sektorja, na drugi pa k ohranjanju 
kulturne tradicije in navad, s čimer se 
ohranja kulturna raznolikost različnih regij;

Or. es
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Predlog spremembe 5
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker Evropski parlament v odstavku 31 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike zahteva, naj 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR) zagotovi finančna sredstva za 
spodbujanje udeležbe žensk v ribiškem 
sektorju, podporo združenjem žensk, 
poklicno usposabljanje žensk in izboljšanje 
vloge žensk v ribištvu ter dodeli pomoč 
dejavnostim, ki se izvajajo na kopnem, in 
dejavnostim, povezanim z ribištvom, tako 
pri proizvodnji kot pri predelavi in trženju;

F. ker Evropski parlament v odstavku 31 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike zahteva, naj 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR) spodbuja udeležbo žensk v 
ribiškem sektorju, podpira združenja žensk, 
spodbuja poklicno usposabljanje žensk in 
izboljša vlogo žensk v ribištvu ter dodeli 
pomoč dejavnostim, ki se izvajajo na 
kopnem, in dejavnostim, povezanim z 
ribištvom, tako pri proizvodnji kot pri 
predelavi in trženju;

Or. en

Predlog spremembe 6
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so dela, ki jih v ribiškem in 
ribogojnem sektorju tradicionalno 
opravljajo ženske, težka, kot na primer 
ročno pobiranje morskih sadežev, 
tradicionalna prodaja rib, bodisi potujoča 
ali v ustreznem lokalu, izdelovanje in 
popravilo ribiških mrež (izdelovalke mrež)
itd.;

G. ker so dela, ki jih v ribiškem in 
ribogojnem sektorju tradicionalno 
opravljajo ženske, težka, kot na primer 
ročno pobiranje morskih sadežev, 
tradicionalna prodaja rib, bodisi potujoča 
ali v ustreznem lokalu, izdelovanje in 
popravilo ribiških mrež (izdelovalke mrež), 
iztovarjanje in razvrščanje ulova ter 
pakiranje v izjemno neprijaznih 
podnebnih pogojih;

Or. es
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Predlog spremembe 7
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker Evropski parlament v odstavku 39 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za zagotovitev, da ženske prejmejo 
enako plačilo in koristijo druge socialne in 
ekonomske pravice, vključno z 
zavarovanjem, ki krije tveganja, katerim so 
izpostavljene pri delu v ribiškem sektorju, 
in priznanjem njihovih posebnih 
zdravstvenih težav kot poklicnih bolezni;

H. ker Evropski parlament v odstavku 39 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za zagotovitev, da ženske prejmejo 
enako plačilo in koristijo druge delavske,
socialne in ekonomske pravice, vključno z 
zavarovanjem, ki krije tveganja, katerim so 
izpostavljene pri delu v ribiškem sektorju, 
in priznanjem njihovih posebnih 
zdravstvenih težav kot poklicnih bolezni;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker Evropski parlament v odstavku 39 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za zagotovitev, da ženske prejmejo 
enako plačilo in koristijo druge socialne in 
ekonomske pravice, vključno z 
zavarovanjem, ki krije tveganja, katerim so 
izpostavljene pri delu v ribiškem sektorju, 
in priznanjem njihovih posebnih 
zdravstvenih težav kot poklicnih bolezni;

H. ker Evropski parlament v odstavku 39 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem priobalnem in obrtnem ribolovu ter 
reformi skupne ribiške politike poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za zagotovitev, da ženske prejmejo 
enako plačilo in koristijo druge socialne in 
ekonomske pravice, vključno z 
zavarovanjem, ki krije tveganja, katerim so 
izpostavljene pri delu v ribiškem sektorju, 
ukrepi za uporabo korekcijskih količnikov 
pri predčasni upokojitvi kot nadomestila 
za težko naravo dela (nočno delo, 
nevarnost, delavnik, katerega dolžino 
narekujejo hitrost proizvodnje in 
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ribolovne možnosti) in priznanjem 
njihovih posebnih zdravstvenih težav kot 
poklicnih bolezni;

Or. es

Predlog spremembe 9
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker statistični podatki za Evropsko 
unijo in države članice o delovni sili v 
ribištvu, ribogojstvu in z njima povezanih 
sektorjih niso dovolj popolni, usklajeni in 
razvrščeni po kazalnikih, da bi iz njih 
lahko razbrali, v kolikšni meri so 
vključene ženske;

Or. ro

Predlog spremembe 10
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so ženske v ribiškem sektorju 
izpostavljene finančni diskriminaciji in za 
opravljanje istih del prejemajo nižje plačilo 
kot moški;

K. ker so nekatere ženske v ribiškem 
sektorju izpostavljene finančni 
diskriminaciji in za opravljanje istih del 
prejemajo nižje plačilo kot moški;

Or. en

Predlog spremembe 11
Minodora Cliveti
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Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker je na področjih, kjer ribiški sektor 
predstavlja edino gospodarsko dejavnost, 
raven revščine in brezposelnosti višja, 
družine preživljajo v glavnem moški, 
raven izobrazbe pa je pogosto nižja zlasti v 
odročnih regijah, kar je lahko odločilni 
dejavnik, ko gre za nasilje v družini;

Or. ro

Predlog spremembe 12
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker Evropski parlament v odstavku 42 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem in obrtnem ribolovu ter reformi 
skupne ribiške politike zahteva, naj 
Komisija in države članice sprejmejo 
ukrepe, s katerimi bodo spodbudile in 
zagotovile večje pravno in družbeno 
priznavanje dela žensk v ribiškem sektorju 
ter ženskam, ki polni ali polovični delovni 
čas delajo za družinska podjetja ali 
pomagajo zakoncem, s čimer prispevajo k 
svoji gospodarski stabilnosti in stabilnosti 
svojih družin, zagotovile pravno priznanje 
ali socialne ugodnosti, enake tistim, ki jih 
prejemajo samozaposlene osebe, zlasti z 
uporabo Direktive št. 2010/41/EU, ter 
zagotovile socialne in ekonomske pravice, 
vključno z enakim plačilom, pravico do 
nadomestila za brezposelnost ob izgubi 
službe (začasni ali trajni), pravico do 
pokojnine, ravnovesjem med poklicnim in 

M. ker Evropski parlament v odstavku 42 
svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o 
malem in obrtnem ribolovu ter reformi 
skupne ribiške politike zahteva, naj 
Komisija in države članice sprejmejo 
ukrepe, s katerimi bodo spodbudile in 
zagotovile večje pravno in družbeno 
priznavanje dela žensk v ribiškem sektorju 
ter ženskam, ki polni ali polovični delovni 
čas delajo za družinska podjetja ali 
pomagajo zakoncem, s čimer prispevajo k 
svoji gospodarski stabilnosti in stabilnosti 
svojih družin, zagotovile pravno priznanje 
ali socialne ugodnosti, enake tistim, ki jih 
prejemajo samozaposlene osebe, v skladu z
nacionalno zakonodajo države članice;
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zasebnim življenjem, možnostjo 
porodniškega dopusta, dostopom do 
socialnega varstva in brezplačnega 
zdravstvenega varstva, zdravjem in 
varnostjo na delovnem mestu ter 
zavarovanjem, ki bo krilo tveganja pri 
delu na morju;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj sproži poseben 
statistični program o regijah, ki so odvisne 
od ribištva, pri tem pa posebno pozornost 
posveti priobalnemu obrtnemu ribolovu, 
tradicionalnim metodam ribolova in 
posebnim tržnim potem ter delu in 
socialnim in delovnim pogojem nabiralk 
morskih sadežev, izdelovalk mrež, obrtnih 
delavk na področju ribištva in z njim 
povezanih dejavnosti, da se ocenijo 
posebne potrebe dejavnosti žensk in 
izboljša družbeno priznanje teh težkih 
poklicev;

1. poziva Komisijo, naj – če je to praktično 
in ekonomsko izvedljivo – sproži poseben 
statistični program o regijah, ki so odvisne 
od ribištva, pri tem pa posebno pozornost 
posveti priobalnemu obrtnemu ribolovu, 
tradicionalnim metodam ribolova in 
posebnim tržnim potem ter delu in 
socialnim in delovnim pogojem nabiralk 
morskih sadežev, izdelovalk mrež, obrtnih 
delavk na področju ribištva in z njim 
povezanih dejavnosti, da se ocenijo 
posebne potrebe dejavnosti žensk in 
izboljša družbeno priznanje teh težkih 
poklicev;

Or. en

Predlog spremembe 14
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da je treba izboljšati zbiranje in 2. meni, da je treba – če je to praktično in 



PE524.708v01-00 10/19 AM\1011846SL.doc

SL

analizo statističnih podatkov v zvezi z 
zaposlovanjem v ribiškem sektorju, tako da 
bodo ti razčlenjeni po spolu, vrsti 
dejavnosti in vrsti zaposlovanja
(samozaposleni, zaposleni, krajši delovni 
čas, polni delovni čas, priložnostno delo), 
da bi lahko ocenili prispevek žensk v 
ribiškem in ribogojnem sektorju;

ekonomsko izvedljivo – izboljšati zbiranje 
in analizo statističnih podatkov v zvezi z 
zaposlovanjem v ribiškem sektorju, tako da 
bodo ti razčlenjeni po spolu, vrsti 
dejavnosti in vrsti zaposlovanja
(samozaposleni, zaposleni, krajši delovni 
čas, polni delovni čas, priložnostno delo), 
da bi lahko ocenili prispevek žensk v 
ribiškem in ribogojnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 15
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj zbiranje podatkov, 
razčlenjenih po spolu, razširi na ribolovni 
sektor ter uvede nove kazalnike, kot so 
starost, stopnja izobrazbe in dejavnosti 
sodelujočih zakoncev ali zunajzakonskih 
partnerjev;

3. poziva Komisijo, naj zbiranje podatkov, 
razčlenjenih po spolu, razširi na ribolovni 
sektor ter uvede nove kazalnike, kot so 
starost, stopnja šolske izobrazbe in
poklicne usposobljenosti ter dejavnosti 
sodelujočih zakoncev ali zunajzakonskih 
partnerjev;

Or. pt

Predlog spremembe 16
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da je treba jasno opredeliti 
statistične kazalnike, ki se uporabljajo pri 
zbiranju podatkov o zaposlovanju delovne 
sile v ribištvu, ribogojstvu in z njima 
povezanih sektorjih; meni tudi, da je treba 
na ravni EU izdelati usklajen niz 
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statističnih kazalnikov, in poziva države 
članice, naj pravočasno zagotovijo 
popolne podatke v skladu s tem nizom;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in Svet, naj kot 
poklicne bolezni priznata poškodbe 
sklepov ali hrbtenice in revmatske bolezni, 
nastale zaradi težkih vremenskih razmer, v 
katerih morajo delati nabiralke morskih 
sadežev, izdelovalke mrež, predelovalke, 
ribičke in prodajalke, ter poškodbe zaradi 
dvigovanja težkih bremen;

5. poziva Komisijo in Svet, naj spodbudita 
države članice, da zakonsko uredijo in kot 
poklicne bolezni priznajo poškodbe 
sklepov ali hrbtenice in revmatske bolezni, 
nastale zaradi težkih vremenskih razmer, v 
katerih morajo delati nabiralke morskih 
sadežev, izdelovalke mrež, predelovalke, 
ribičke in prodajalke, ter poškodbe zaradi 
dvigovanja težkih bremen;

Or. es

Predlog spremembe 18
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva k oblikovanju posebnih 
podpornih mehanizmov (v okviru 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo in/ali drugih instrumentov), ki jih 
bo mogoče sprožiti v nujnih primerih (ob 
naravnih nesrečah) ter mehanizmov za 
finančna nadomestila za pomoč ribičem 
in njihovim družinam v obdobjih začasnih 
prepovedi ribolova, zlasti na področjih, 
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kjer ribištvo predstavlja edini vir zaslužka;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je treba spodbujati in finančno 
podpreti združevanje žensk v mreže s 
ciljem, da bi si olajšale izmenjavo izkušenj 
ter sporočale svoje potrebe in zahteve vsem 
ravnem uprave, od lokalne uprave do 
evropskih institucij;

7. meni, da je treba spodbujati in finančno 
podpreti združevanje žensk v nacionalne 
in evropske mreže s ciljem, da bi povečale 
svojo prepoznavnost v ribiškem sektorju, 
okrepile družbeno ozaveščenost o 
prispevku žensk k ribiški dejavnosti, si 
olajšale izmenjavo izkušenj ter sporočale 
svoje potrebe in zahteve vsem ravnem 
uprave, od lokalne uprave do evropskih 
institucij;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je treba spodbujati in finančno
podpreti združevanje žensk v mreže s 
ciljem, da bi si olajšale izmenjavo izkušenj 
ter sporočale svoje potrebe in zahteve vsem 
ravnem uprave, od lokalne uprave do 
evropskih institucij;

7. meni, da je treba spodbujati in podpreti 
združevanje žensk v mreže s ciljem, da bi 
si olajšale izmenjavo izkušenj in najboljših 
praks ter sporočale svoje potrebe in 
zahteve vsem ravnem uprave, od lokalne 
uprave do evropskih institucij;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, naj 
organizacijam žensk v ribištvu, 
ribogojstvu in z njima povezanih sektorjih 
olajšajo dostop do financiranja ter jim 
omogočijo izvesti pobude, utrditi njihove 
organizacije in vzpostaviti stike z drugimi 
organizacijami žensk z namenom 
izmenjave izkušenj in dobrih praks;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

spodbuja sodelovanje žensk v ribiškem 
sektorju s preoblikovanjem sektorja in 
nudenjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah in v pristaniščih);

spodbuja sodelovanje žensk v ribiškem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 23
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

podprejo združenja žensk, kot so 
izdelovalke mrež, pristaniške delavke in 
delavke v pakirnicah;

podprejo združenja žensk, kot so 
izdelovalke mrež, pristaniške delavke in 
delavke v pakirnicah ter njihovo 
združevanje v mreže;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

podprejo projekti za lajšanje težav, ki 
izvirajo iz pogojev dela žensk, ki ročno 
pobirajo morske sadeže, vključno z
usklajevanjem poklicnega in družinskega 
življenja;

podprejo projekti za lajšanje težav, ki 
izvirajo iz pogojev dela žensk, ki ročno 
pobirajo morske sadeže, vključno z ukrepi 
za usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja v skladu z nacionalno 
zakonodajo držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 25
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

podprejo projekti za krepitev in razširitev
vloge žensk v ribištvu in ribogojstvu;

podprejo projekti za krepitev, razširitev in
povečanje prepoznavnosti vloge žensk v 
ribištvu in ribogojstvu;

Or. pt
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Predlog spremembe 26
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

ženskam in mladim olajša dostop do 
izobrazbe s financiranjem posebnih 
usposabljanj in poklicnega šolstva, da se 
poveča strokovna usposobljenost;

ženskam in dekletom olajša dostop do 
izobrazbe s financiranjem posebnih 
usposabljanj in poklicnega šolstva ter 
priznanjem njihove poklicne dejavnosti; 
države članice bi morale v ta namen 
sprožiti postopke za pridobitev uradno 
priznanih potrdil o usposobljenosti ter 
ustanoviti centre za usposabljanje v teh 
poklicih, ki jih v različnih skupnostih 
tradicionalno opravljajo ženske;

Or. es

Predlog spremembe 27
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

spodbujajo podjetniške pobude žensk, 
vključno z gospodarsko diverzifikacijo 
določenih dejavnosti, povezanih z ribiškim 
sektorjem, če je to potrebno;

spodbujajo podjetniške pobude žensk, med 
drugim z gospodarsko diverzifikacijo 
določenih dejavnosti, povezanih z ribiškim 
sektorjem, če je to potrebno, vključno z 
dejavnostmi, kot so muzeologija, kulturna 
tradicija, obrt, gastronomija in gostinska 
dejavnost;

Or. pt

Predlog spremembe 28
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

spodbujajo podjetniške pobude v 
dejavnostih, ki niso povezane z ribištvom, 
na obalnih območjih, kjer je bilo zaradi 
izvajanja ribiške reforme izgubljenih 
veliko delovnih mest;

Or. es

Predlog spremembe 29
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj podprejo 
poslovne pobude žensk z vzpostavitvijo
sistema ugodnih mikroposojil in 
zagotavljanjem ustreznimi informacijami 
o možnostih financiranja;

Or. ro

Predlog spremembe 30
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za razvoj in posodobitev lokalne 
infrastrukture, diverzifikacijo 
gospodarskih dejavnosti in izboljšanje 
kakovosti življenja na ribiških območjih, 
zlasti tistih, ki so povsem odvisna od 
ribištva, s ciljem zagotoviti njihov 
trajnostni razvoj, se spopadati z revščino 
na splošno, posebno kjer ta prizadeva 
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ženske in otroke, ter si prizadevati za 
preprečevanje nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini;

Or. ro

Predlog spremembe 31
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

zagotovijo pomoč ženskam (ne glede na 
njihov zakonski stan v partnerski zvezi) in 
družinskim članom, ki prispevajo k 
vzdrževanju ribiških dejavnosti, tako da 
jim dodelijo nadomestilo za brezposelnost 
ob izgubi službe (začasni ali trajni) in 
pravico do pokojnine, omogočijo 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja ter zagotovijo možnost 
porodniškega dopusta, dostop do 
socialnega varstva in brezplačnega 
zdravstvenega varstva ter zaščito pred 
tveganji, ki so jim izpostavljeni pri delu v 
pomorskem in ribiškem sektorju;

zagotovijo pomoč ženskam (ne glede na 
njihov zakonski stan v partnerski zvezi) in 
družinskim članom, ki prispevajo k 
vzdrževanju ribiških dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

zagotovijo pomoč ženskam (ne glede na 
njihov zakonski stan v partnerski zvezi) in 
družinskim članom, ki prispevajo k 
vzdrževanju ribiških dejavnosti, tako da 
jim dodelijo nadomestilo za brezposelnost 
ob izgubi službe (začasni ali trajni) in 
pravico do pokojnine, omogočijo 

zagotovijo pomoč ženskam, tako da jim 
dodelijo nadomestilo za brezposelnost ob 
izgubi službe (začasni ali trajni) in pravico 
do pokojnine, omogočijo usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter 
zagotovijo možnost porodniškega dopusta, 
dostop do socialnega varstva in 
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usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja ter zagotovijo možnost 
porodniškega dopusta, dostop do 
socialnega varstva in brezplačnega 
zdravstvenega varstva ter zaščito pred 
tveganji, ki so jim izpostavljeni pri delu v 
pomorskem in ribiškem sektorju;

brezplačnega zdravstvenega varstva ter 
zaščito pred tveganji, ki so jim 
izpostavljeni pri delu v pomorskem in 
ribiškem sektorju;

Or. es

Predlog spremembe 33
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
evropska razsežnost enakosti med 
spoloma vključena in zagotovljena v 
sporazumih o gospodarskem partnerstvu, 
ki zadevajo ribiški sektor;

Or. ro

Predlog spremembe 34
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo spoštovanje Direktive 
2010/41/EU, da bodo ženske v ribiškem 
sektorju, ki polni ali polovični delovni čas 
delajo za družinska podjetja ali pomagajo 
zakoncem ali partnerjem, s čimer
prispevajo k svoji gospodarski stabilnosti 
in stabilnosti svojih družin, in ženske, ki se 
preživljajo s to dejavnostjo in ne pripadajo 
družinski ribiški dejavnosti, deležne 

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo spoštovanje Direktive 
2010/41/EU, da bodo ženske v ribiškem 
sektorju, ki delajo s polnim ali polovičnim 
delovnim časom in tako prispevajo k svoji 
gospodarski stabilnosti in stabilnosti svojih 
družin, ter ženske, ki opravljajo to 
dejavnost, ne glede na plačilo, ki ga 
prejemajo, deležne pravnega priznanja in 
socialnih prejemkov, kakršne prejemajo 
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pravnega priznanja in socialnih prejemkov, 
kakršne prejemajo samozaposleni;

samozaposleni, na podlagi svojega 
prispevka;

Or. es


