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Изменение 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Проектостановище
Позоваване 2a (ново)

Проектостановище Изменение

като взе предвид проучването на 
тематичния отдел на тема „Ролята 
на жените в устойчивото развитие 
на европейските риболовни зони“ от 
май 2008 г.;

Or. en

Изменение 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че жените играят 
основна роля в свързаните с риболова 
области като аквакултурата, 
рибопреработването, маркетинга и 
управлението, и осигуряват други 
форми на подкрепа за работещите в 
риболовната промишленост;

A. като има предвид, че жените играят 
основна роля в свързаните с риболова 
области като аквакултурата, улова на 
морски дарове, рибопреработването, 
маркетинга и управлението, и 
осигуряват други форми на подкрепа за 
работещите в риболовната 
промишленост;

Or. es

Изменение 3
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Съображение А
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Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че жените играят 
основна роля в свързаните с риболова 
области като аквакултурата, 
рибопреработването, маркетинга и 
управлението, и осигуряват други 
форми на подкрепа за работещите в 
риболовната промишленост;

A. като има предвид, че жените играят 
основна роля в свързаните с риболова 
области като аквакултурата, 
рибопреработването, маркетинга и 
управлението, и осигуряват други 
форми на подкрепа за работещите в 
риболовната промишленост;
(Не се отнася до българския текст)

Or. es

Изменение 4
Barbara Matera

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че жените 
играят основна роля в свързаните с 
риболова области като аквакултурата, 
рибопреработването, маркетинга и 
управлението, и осигуряват други 
форми на подкрепа за работещите в 
риболовната промишленост;

A. като има предвид, че жените 
играят основна роля в свързаните с 
риболова области като екстензивната 
или интензивната аквакултура, 
рибопреработването, маркетинга и 
управлението, и осигуряват други 
форми на подкрепа за работещите в 
риболовната промишленост;

Or. it

Изменение 5
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че 85 % от жените, 
които работят в рибарския сектор, са 
заети в дребномащабното и 

Б. като има предвид, че е необходимо 
работата на жените в рибарския 
сектор да стане по-видима, при 
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непромишленото рибарство и че в 
много от европейските крайбрежни 
региони то представлява основният им 
източник на доходи;

положение че 85 % от жените, които 
работят в него, са заети в 
дребномащабното и непромишленото 
рибарство и че в много от европейските 
крайбрежни региони то представлява 
основният им източник на доходи;

Or. es

Изменение 6
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че спрямо жените в 
риболовния сектор съществува 
икономическа дискриминация и те 
получават по-ниско заплащане за 
същата работа в сравнение с мъжете, 
както и че в много случаи работата им 
не е законно призната;

В. като има предвид, че спрямо жените в 
риболовния сектор съществува 
икономическа дискриминация и те 
получават по-ниско заплащане за 
същата работа в сравнение с мъжете, 
както и че в много случаи работата им 
не е законно призната и поради това 
те нямат достъп до адекватна 
социална закрила; като има предвид 
също така, че в много случаи 
изпълнението на тази работа е 
свързано с висока степен на риск или 
със сериозни последици за здравето;

Or. es

Изменение 7
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че жените се 
занимават с административната страна 
на рибарските предприятия, като поемат 

Г. като има предвид, че жените се 
занимават с административната страна 
на рибарските предприятия, като поемат 
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отговорността за финансовите въпроси, 
пристанищните такси, рибните търгове, 
счетоводството и поддържането на 
мрежите и като има предвид, че 
непризнатата и в много случаи 
неплатена работа на жените се 
увеличава, когато секторът е в криза;

отговорността за финансовите въпроси, 
пристанищните такси, разтоварването, 
доставката и помощни дейности за 
рибарите, рибните търгове, 
счетоводството и поддържането на 
мрежите, и като има предвид, че 
непризнатата, в много случаи неплатена 
работа на жените се увеличава, когато 
секторът е в криза, без възможност за 
достъп до помощите при временно 
преустановяване на дейността;

Or. es

Изменение 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че жените се 
занимават с административната страна 
на рибарските предприятия, като поемат 
отговорността за финансовите въпроси, 
пристанищните такси, рибните търгове, 
счетоводството и поддържането на 
мрежите и като има предвид, че 
непризнатата и в много случаи 
неплатена работа на жените се 
увеличава, когато секторът е в криза;

Г. като има предвид, че доста често
жените се занимават с 
административната страна на 
рибарските предприятия, като поемат 
отговорността за финансовите въпроси, 
пристанищните такси, рибните търгове, 
счетоводството и поддържането на 
мрежите и като има предвид, че 
непризнатата и в много случаи 
неплатена работа на жените се 
увеличава, когато секторът е в криза;

Or. en

Изменение 9
Barbara Matera

Проектостановище
Съображение Г
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Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че жените се 
занимават с административната страна 
на рибарските предприятия, като поемат 
отговорността за финансовите въпроси, 
пристанищните такси, рибните търгове, 
счетоводството и поддържането на 
мрежите и като има предвид, че 
непризнатата и в много случаи 
неплатена работа на жените се 
увеличава, когато секторът е в криза;

Г. като има предвид, че жените се 
занимават с административната страна 
на рибарските предприятия, като поемат 
отговорността за финансовите въпроси, 
пристанищните такси, рибните търгове, 
счетоводството и изработването и
поддържането на мрежите, и като има 
предвид, че непризнатата и в много 
случаи неплатена работа на жените се 
увеличава, когато секторът е в криза;

Or. it

Изменение 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Съображение Га (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че все още 
съществуват твърде много правни и 
социални пречки пред пълноценното 
участие на жените на 
представителни позиции в 
риболовния сектор, като в някои 
общности и риболовни кооперативи 
дори се забранява присъствието им в 
органите за вземане на решения;

Or. es

Изменение 11
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Съображение Га (ново)
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Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че 
специфичните заболявания, които 
засягат жените, заети в риболовния 
сектор, не са признати като 
професионални болести;

Or. es

Изменение 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че жените, чиято 
заетост е свързана с рибарството,
които помагат на съпрузите си, 
както и жените, които работят на пълно 
или непълно работно време в семейни 
предприятия, получават законно 
признание или социални придобивки, 
равностойни на тези, от които се 
ползват хората със статут на 
самостоятелно заети лица, по-специално 
чрез прилагане на Директива 
2010/41/ЕС, и да им гарантират
равенство в заплащането и други
социални и икономически права, 
включително застраховане, което 
покрива рисковете за работещите в 
морето;

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки за
насърчаване и постигане на по-голямо 
признание на работата на жените в 
риболовния сектор, както от правна,
така и от социална гледна точка, и за 
гарантиране, че жените, които работят 
на пълно или непълно работно време в 
семейни предприятия или помагат на 
своите съпрузи и по този начин 
допринасят за личната и семейната 
икономическа устойчивост, получават 
законно признание или социални 
придобивки, равностойни на тези, от 
които се ползват хората със статут на 
самостоятелно заети лица, по-специално 
чрез прилагане на Директива 
2010/41/ЕС, и за гарантиране на
техните социални и икономически 
права, включително равенство в 
заплащането, помощи при 
безработица в случай на прекъсване 
(временно или постоянно) на 
работата, право на пенсия, 
съвместяване на професионалния и 
личния живот, право на отпуск за 
отглеждане на дете, достъп до 
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системата за социално осигуряване и 
до безплатно здравно обслужване, 
както и до здравословни и безопасни 
условия на труд и до застраховане, 
което покрива рисковете за работещите 
в морето;

Or. es

Изменение 13
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че жените, чиято заетост е 
свързана с рибарството, които помагат 
на съпрузите си, както и жените, които 
работят на пълно или непълно работно 
време в семейни предприятия, 
получават законно признание или
социални придобивки, равностойни на 
тези, от които се ползват хората със 
статут на самостоятелно заети лица, по-
специално чрез прилагане на
Директива 2010/41/ЕС, и да им 
гарантират равенство в заплащането и 
други социални и икономически права, 
включително застраховане, което 
покрива рисковете за работещите в 
морето;

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че жените, чиято заетост е 
свързана с рибарството, които работят 
със съпрузите си, както и жените, които 
работят на пълно или непълно работно 
време в семейни предприятия, 
получават законно признание и
социални придобивки, равностойни на 
тези, от които се ползват хората със 
статут на самостоятелно заети лица. По-
специално в тези случаи следва да се 
прилага Директива 2010/41/ЕС, и да се 
гарантира равенство в заплащането и 
други социални и икономически права, 
включващи застраховане, което покрива 
рисковете за работещите в морето, и 
признаване на техните специфични 
заболявания като професионални 
болести;

Or. es

Изменение 14
Inês Cristina Zuber
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че жените, чиято заетост е 
свързана с рибарството, които помагат 
на съпрузите си, както и жените, които 
работят на пълно или непълно работно 
време в семейни предприятия, 
получават законно признание или 
социални придобивки, равностойни на 
тези, от които се ползват хората със 
статут на самостоятелно заети лица, по-
специално чрез прилагане на Директива 
2010/41/ЕС, и да им гарантират 
равенство в заплащането и други 
социални и икономически права, 
включително застраховане, което 
покрива рисковете за работещите в 
морето;

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че жените, чиято заетост е 
свързана с рибарството, които помагат 
на съпрузите си, както и жените, които 
работят на пълно или непълно работно 
време в семейни предприятия, 
получават законно признание или 
социални придобивки, равностойни на 
тези, от които се ползват хората със 
статут на самостоятелно заети лица, по-
специално чрез прилагане на Директива 
2010/41/ЕС, и да им гарантират 
равенство в заплащането за една и съща 
работа или за работа с еднаква 
стойност, или третирана като 
такава, и други социални и 
икономически права, включително 
застраховане, което покрива рисковете 
за работещите в морето;

Or. pt

Изменение 15
Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че жените, чиято заетост е 
свързана с рибарството, които помагат 
на съпрузите си, както и жените, които 
работят на пълно или непълно работно 
време в семейни предприятия, 
получават законно признание или 
социални придобивки, равностойни на 

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че жените, чиято заетост е 
свързана с рибарството, които помагат 
на съпрузите си, както и жените, които 
работят на пълно или непълно работно 
време в семейни предприятия, 
получават законно признание или 
социални придобивки, равностойни на 
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тези, от които се ползват хората със 
статут на самостоятелно заети лица, по-
специално чрез прилагане на Директива 
2010/41/ЕС, и да им гарантират 
равенство в заплащането и други 
социални и икономически права, 
включително застраховане, което 
покрива рисковете за работещите в 
морето;

тези, от които се ползват хората със 
статут на самостоятелно заети лица, по-
специално чрез прилагане на Директива 
2010/41/ЕС, и да им гарантират 
равенство в заплащането и други 
социални и икономически права, 
включително застраховане, което 
покрива рисковете за работещите в 
морето и периодите на принудителен 
престой поради причини, свързани с 
опазването на общественото здраве 
(токсини, природни бедствия, 
замърсявания, разливи на петролни 
продукти), както и признаването на 
някои болестни изменения или 
заболявания, засягащи жените, заети 
в сектора на непромишления риболов 
и улова на морски дарове (като 
ревматични и костни заболявания);

Or. es

Изменение 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства приоритета на 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) за периода 
2014—2020 г. за повишаване на 
заетостта, териториалното 
сближаване и социалното 
приобщаване в зависимите от 
рибарството общности по 
Програмата за нови умения и работни 
места; призовава в този контекст 
Комисията и държавите членки да 
гарантират, че през цялата реформа 
на общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) ще насърчават 
предоставянето на равни 
възможности на мъжете и жените и 
интегрирането на равенството 
между половете по време на 
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различните етапи на прилагане на 
ЕФМДР, включително 
проектирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката;

Or. en

Изменение 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Параграф -1а (нов)

Проектостановище Изменение

-1а.
подчертава, че е важно въпросите, 
свързани с пола, и принципът на 
равенство между жените и мъжете 
да бъдат включени във всички 
области на реформа на политиката 
на ЕС в областта на рибарството;

Or. es

Изменение 18
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията да 
предприеме събиране на данни по 
полов признак в областта на 
рибарството и да признае 
категориите рибари, които не са 
включени в статистиката за 
заетостта в рибарството, а именно 
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събирачите на миди;

Or. en

Изменение 19
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава Комисията и 
държавите членки да предоставят 
реални данни и статистика, 
разделени по пол, в зависимост от 
типа заетост (например пълно 
работно време, непълно работно 
време, временна работа), статута 
(самостоятелна заетост, на заплата, 
семеен бизнес) и типа производство 
(малко, средно или широкомащабно 
производство в сектора на 
рибарството и аквакултурата);

Or. en

Изменение 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че със своето активно 
участие в различните дейности, 
свързани с рибарството, жените 
допринасят за запазването на 
културните традиции и 
специфичните практики, от една 
страна, а от друга — за оцеляването 
на съответните общности, като по 
този начин се гарантира 
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съхраняването на културното 
многообразие на тези региони;

Or. es

Изменение 21
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава държавите членки да 
вземат предвид значението на 
икономическата, социалната и 
културната роля на жените в 
риболовната промишленост, така че 
да имат достъп до социални 
придобивки, а също и като средство 
за осигуряване на балансирано 
представителство на половете в 
професиите в областта на 
рибарството;

Or. en

Изменение 22
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава Комисията и 
държавите членки да подкрепят и 
признават правата на съпругите или 
партньорите на рибари да бъдат 
допускани до членство и да се 
кандидатират на избори в 
риболовните организации на всички 
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равнища в държавите членки;

Or. en

Изменение 23
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. призовава Комисията да 
гарантира, че на жените в 
риболовната промишленост ще 
бъдат разпределени квоти, и ясно да 
включи в законодателството 
принципа на съсобственост за 
съпрузите по отношение на 
разпределянето на квоти;

Or. en

Изменение 24
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. призовава Комисията и 
държавите членки да проведат 
социално проучване, насочено към 
оценка на въздействието, което 
прилагането на квоти оказва върху 
рибарските общности, така че да 
наблюдават потенциалните 
социални промени в тези общности 
посредством социални показатели 
като ниво на образование, принос на 
съпругите и партньорите, здраве, 
възраст на децата, желание на 
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майките да предадат рибарската 
професия на децата си, 
благосъстояние на семействата и 
общностите;

Or. en

Изменение 25
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за рибарство по 
начин, който да направи рибарския 
сектор по-благоприятен за жените чрез 
преустройството му и осигуряването на 
подходящи удобства (като помещения 
за преобличане на плавателните съдове 
или в пристанищата);

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за рибарство по 
начин, който да направи рибарския 
сектор по-благоприятен за жените чрез 
преустройството му и осигуряването на 
подходящи удобства (като помещения 
за преобличане на плавателните съдове 
или в пристанищата); настоятелно 
призовава Комисията да подкрепя 
специални проекти, чиято цел е 
признанието, насърчаването и 
диверсификацията на ролята на 
жените в областите, свързани с 
рибарството;

Or. es

Изменение 26
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за рибарство по 

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за рибарство по 
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начин, който да направи рибарския 
сектор по-благоприятен за жените чрез 
преустройството му и осигуряването на 
подходящи удобства (като помещения 
за преобличане на плавателните съдове 
или в пристанищата);

начин, който да направи рибарския 
сектор по-благоприятен за жените чрез 
преустройството му и осигуряването на 
подходящи удобства (като помещения 
за преобличане на плавателните съдове 
или в пристанищата); и счита, че 
следва да се обърне специално 
внимание на модернизирането на 
риболовните плавателни съдове, за да 
се подобрят работните и хигиенните 
условия на борда, качеството на 
продукта и енергийната 
ефективност, както и да се 
гарантира селективност на 
съоръженията;

Or. lt

Изменение 27
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за рибарство по 
начин, който да направи рибарския 
сектор по-благоприятен за жените чрез 
преустройството му и осигуряване на 
подходящи удобства (като помещения 
за преобличане на плавателните съдове 
или в пристанищата);

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за рибарство по 
начин, който да направи рибарския 
сектор по-благоприятна среда за 
жените чрез преустройството му и 
осигуряване на подходящи удобства 
(като помещения за преобличане на 
плавателните съдове или в 
пристанищата);

Or. en

Изменение 28
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за рибарство по 
начин, който да направи рибарския 
сектор по-благоприятен за жените чрез 
преустройството му и осигуряването на 
подходящи удобства (като помещения 
за преобличане на плавателните съдове 
или в пристанищата);

2. подчертава необходимостта от 
разпределяне на средства от 
Европейския фонд за морско дело и
рибарство по начин, който да направи 
рибарския сектор по-благоприятен за 
жените чрез преустройството му и 
осигуряването на подходящи удобства 
(като помещения за преобличане на 
плавателните съдове или в 
пристанищата);

Or. pt

Изменение 29
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. заявява, че следва да се изготви 
програма на ЕС за подкрепа на 
дребномащабния риболов, като се 
използва набор от ресурси, особено 
финансови (включително бъдещият 
ЕФМДР и ООП), за да се отговори на 
специфичните проблеми на този 
сегмент и да се подпомогне 
управлението на местно равнище на 
свързаните рибни стопанства, както 
и да се вземат под внимание 
проблемите, които засягат жените в 
отрасъла;

Or. pt

Изменение 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да подкрепи
чрез Европейския фонд за рибарство 
допълнително предоставяне на 
професионално обучение и образование 
за жените, които работят в рибарския 
сектор, за да им се осигури по-голям 
достъп до специализирани и ръководни 
работни места.

3. призовава държавите членки и
Комисията да подкрепят чрез 
Европейския фонд за рибарство и
структурните фондове допълнително 
предоставяне на професионално 
обучение и образование за жените, 
които работят в рибарския сектор, за да 
им се осигури по-голям достъп до 
специализирани и ръководни работни 
места; призовава също така да се 
създадат механизми за по-добро 
разпространение на информация 
относно възможностите за 
професионално обучение и наличното 
финансиране за възползване от тях;

Or. es

Изменение 31
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да подкрепи 
чрез Европейския фонд за рибарство 
допълнително предоставяне на 
професионално обучение и образование 
за жените, които работят в рибарския 
сектор, за да им се осигури по-голям 
достъп до специализирани и ръководни 
работни места.

3. призовава Комисията да подкрепи 
чрез Европейския фонд за морско дело 
и рибарство допълнително предоставяне 
на професионално обучение и 
образование за жените, които работят в 
рибарския сектор, за да им се осигури 
по-голям достъп до специализирани и 
ръководни работни места.

Or. pt

Изменение 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приветства намерението на 
Комисията да разшири ролята на 
консултативните съвети и поради 
това призовава Комисията и 
държавите членки да увеличат 
участието на женските организации 
по рибарство и аквакултури в 
Консултативния комитет по 
рибарство и аквакултури (ККРА) и в 
регионалните консултативни съвети 
(РКС);

Or. en

Изменение 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
насърчаване и засилване на реалното 
участие на жените в различните 
органи в областта на рибарството —
представителни, консултативни и 
отговорните за вземането на 
решения, на европейско, национално и 
регионално равнище;

Or. es

Изменение 34
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 3a (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията и 
държавите членки да отпуснат по-
голямо финансиране на общностните 
изследователски програми в областта 
на дейностите, свързани с 
аквакултурите, които повишават 
растежа в сектора на рибарството, 
като средство за създаване на нови 
работни места, в които жените 
следва да бъдат включени в 
съответствие с принципа на 
квотите;

Or. en

Изменение 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изтъква важното значение на 
участието на жените в проекти за 
проучване на последиците от 
преструктурирането на рибарския 
сектор, тъй като с опита си те 
могат да дадат ценен принос и да 
гарантират, че аспектите, свързани с 
пола, са подобаващо взети под 
внимание;

Or. es

Изменение 36
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че ЕС следва да насочи 
своите инвестиции с потенциал за 
създаване на работни места към 
световните пазари на рибни 
продукти, като продава своята 
технология и ноу-хау, така че да се 
справи с всякакви предизвикателства, 
свързани с въпросите за безопасност и 
устойчивост, като чрез тези мерки 
подкрепи също и работата на 
жените в тази област;

Or. en

Изменение 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. изтъква особеното положение на 
жените, заети в улова на морски 
дарове (работа, извършвана основно 
от жени над 50 годишна възраст със 
здравословни проблеми, придобити в 
резултат от нея), и в тази връзка 
отново призовава Комисията да 
изготви специален пилотен проект, 
който да отчете всички аспекти и да 
предложи решения на проблемите, 
произтичащи от този вид работа;

Or. es


