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Pozměňovací návrh 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii „Role žen 
v udržitelném rozvoji evropských 
rybářských lovišť“, vypracovanou 
tematickou sekcí v květnu 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní 
úlohu v oblastech souvisejících 
s rybolovem, jako je akvakultura, 
zpracovávání ryb, jejich uvádění na trh 
a řízení a poskytují další formy podpory 
pro osoby pracující v odvětví rybolovu,

A. vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní 
úlohu v oblastech souvisejících 
s rybolovem, jako je akvakultura, sběr 
měkkýšů, zpracovávání ryb, jejich uvádění 
na trh a řízení a poskytují další formy 
podpory pro osoby pracující v odvětví 
rybolovu,

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní 
úlohu v oblastech souvisejících 

A. vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní 
úlohu v oblastech souvisejících 
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s rybolovem, jako je akvakultura, 
zpracovávání ryb, jejich uvádění na trh 
a řízení a poskytují další formy podpory 
pro osoby pracující v odvětví rybolovu,

s rybolovem, akvakulturou, 
zpracováváním ryb, jejich uváděním na 
trh a řízením a poskytují další formy 
podpory pro osoby pracující v odvětví 
rybolovu,

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní 
úlohu v oblastech souvisejících 
s rybolovem, jako je akvakultura, 
zpracovávání ryb, jejich uvádění na trh 
a řízení a poskytují další formy podpory 
pro osoby pracující v odvětví rybolovu,

A. vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní 
úlohu v oblastech souvisejících 
s rybolovem, jako je extenzivní 
a intenzivní akvakultura, zpracovávání ryb, 
jejich uvádění na trh a řízení a poskytují 
další formy podpory pro osoby pracující 
v odvětví rybolovu,

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že 85 % žen
pracujících v odvětví rybolovu pracuje 
v rámci drobného a řemeslného rybolovu 
a že tyto druhy rybolovu představují 
v mnoha evropských pobřežních regionech 
hlavní zdroj jejich obživy,

B. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zviditelnit práci žen v odvětví rybolovu, 
neboť 85 % zde pracujících žen pracuje 
v rámci drobného a řemeslného rybolovu, 
a že tyto druhy rybolovu představují
v mnoha evropských pobřežních regionech 
hlavní zdroj jejich obživy,

Or. es
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Pozměňovací návrh 6
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
v odvětví rybolovu ekonomicky 
diskriminovány, že jsou méně placené než 
muži za stejnou práci a že jejich práce 
v mnoha případech není právně uznávána,

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
v odvětví rybolovu ekonomicky 
diskriminovány, že jsou méně placené než 
muži za stejnou práci a že jejich práce 
v mnoha případech není právně uznávána, 
a proto nemají přístup k odpovídající 
sociální ochraně; vzhledem k tomu, že 
jsou při těchto pracích v mnoha případech 
vystaveny vysoké míře rizika nebo tyto 
práce mají závažný dopad na jejich zdraví,

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ženy se věnují 
administrativní stránce rybolovných 
podniků, přebírají odpovědnost za finanční 
záležitosti, přístavní poplatky, aukce ryb, 
vedení účetnictví a spravování sítí a že 
v době, kdy odvětví čelí krizi, narůstá 
množství neuznávané – a v mnoha 
případech neplacené – práce žen,

D. vzhledem k tomu, že ženy se věnují 
administrativní stránce rybolovných 
podniků, přebírají odpovědnost za finanční 
záležitosti, přístavní poplatky, vykládku 
lodí, opatřování zásob a asistenci 
rybářům, aukce ryb, vedení účetnictví 
a spravování sítí a že v době, kdy odvětví 
čelí krizi, narůstá množství neuznávané –
a v mnoha případech neplacené – práce 
žen, které nemají přístup k podpoře, 
dojde-li k zastavení rybolovu,

Or. es
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Pozměňovací návrh 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ženy se věnují 
administrativní stránce rybolovných 
podniků, přebírají odpovědnost za finanční 
záležitosti, přístavní poplatky, aukce ryb, 
vedení účetnictví a spravování sítí a že 
v době, kdy odvětví čelí krizi, narůstá 
množství neuznávané – a v mnoha 
případech neplacené – práce žen,

D. vzhledem k tomu, že ženy se poměrně 
často věnují administrativní stránce 
rybolovných podniků, přebírají 
odpovědnost za finanční záležitosti, 
přístavní poplatky, aukce ryb, vedení 
účetnictví a spravování sítí a že v době, 
kdy odvětví čelí krizi, narůstá množství 
neuznávané – a v mnoha případech 
neplacené – práce žen,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ženy se věnují 
administrativní stránce rybolovných 
podniků, přebírají odpovědnost za finanční 
záležitosti, přístavní poplatky, aukce ryb, 
vedení účetnictví a spravování sítí a že 
v době, kdy odvětví čelí krizi, narůstá 
množství neuznávané – a v mnoha 
případech neplacené – práce žen,

D. vzhledem k tomu, že ženy se věnují 
administrativní stránce rybolovných 
podniků, přebírají odpovědnost za finanční 
záležitosti, přístavní poplatky, aukce ryb, 
vedení účetnictví, výrobu a spravování sítí 
a že v době, kdy odvětví čelí krizi, narůstá 
množství neuznávané – a v mnoha 
případech neplacené – práce žen,

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že stále existuje
příliš mnoho legislativních a sociálních 
překážek, které ženám znemožňují plnou 
účast při zastupování v odvětví rybolovu, 
přičemž v některých společenstvích 
a sdruženích je jejich přítomnost 
v rozhodovacích orgánech dokonce 
zakázána,

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že specifické 
zdravotní obtíže, které postihují ženy 
pracující v odvětví rybolovu, nejsou 
uznávány jako nemoci z povolání,

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu zajištění, že se 
ženám pracujícím v zaměstnáních 
souvisejících s rybolovem, ženám 
podporujícím své partnery a ženám, jež 
pracují na plný nebo částečný úvazek 
v rodinných podnicích, dostane právního 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu podpory 
a dosažení větší míry uznání práce žen 
v odvětví rybolovu jak na legislativní, tak 
na sociální úrovni, a aby zajistily, že se
ženám, jež pracují na plný nebo částečný 
úvazek v rodinných podnicích nebo které 
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uznání nebo sociálních dávek 
rovnocenných s dávkami samostatně
výdělečně činných osob, zejména 
prostřednictvím uplatňování směrnice 
2010/41/EU, a aby jim zaručily rovné 
odměňování a rovná sociální 
a hospodářská práva, včetně pojištění 
námořních rizik;

pomáhají svým partnerům a přispívají tak 
k hospodářské samostatnosti sebe i své 
rodiny, dostane právního uznání nebo 
sociálních dávek rovnocenných s dávkami 
samostatně výdělečně činných osob, 
zejména prostřednictvím uplatňování 
směrnice 2010/41/EU, a aby jim byla 
zaručena jejich sociální a hospodářská
práva, včetně rovného odměňování,
podpory v nezaměstnanosti v případě 
přerušení pracovní činnosti (dočasné 
nebo trvalé), práva na získání 
důchodového příspěvku, možnosti sladit 
pracovní a rodinný život, dostupnosti 
mateřské dovolené, přístupu k sociálnímu
zabezpečení a bezplatné zdravotní péči a 
bezpečnosti a ochrany při práci a další 
sociální a hospodářská práva, včetně
pojištění námořních rizik;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu zajištění, že se 
ženám pracujícím v zaměstnáních 
souvisejících s rybolovem, ženám 
podporujícím své partnery a ženám, jež 
pracují na plný nebo částečný úvazek 
v rodinných podnicích, dostane právního 
uznání nebo sociálních dávek 
rovnocenných s dávkami samostatně 
výdělečně činných osob, zejména
prostřednictvím uplatňování směrnice 
2010/41/EU, a aby jim zaručily rovné 
odměňování a rovná sociální a hospodářská 
práva, včetně pojištění námořních rizik;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu zajištění, že se 
ženám pracujícím v zaměstnáních 
souvisejících s rybolovem, ženám, které 
pracují se svými partnery, a ženám, jež 
pracují na plný nebo částečný úvazek 
v rodinných podnicích, dostane právního 
uznání a sociálních dávek rovnocenných 
s dávkami samostatně výdělečně činných 
osob. Zejména musí být uplatňována
směrnice 2010/41/EU, a ta musí ženám 
zaručovat rovné odměňování a rovná 
sociální a hospodářská práva, včetně 
pojištění námořních rizik a uznání jejich 
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specifických zdravotních obtíží jako 
nemocí z povolání;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu zajištění, že se 
ženám pracujícím v zaměstnáních 
souvisejících s rybolovem, ženám 
podporujícím své partnery a ženám, jež 
pracují na plný nebo částečný úvazek 
v rodinných podnicích, dostane právního 
uznání nebo sociálních dávek 
rovnocenných s dávkami samostatně 
výdělečně činných osob, zejména 
prostřednictvím uplatňování směrnice 
2010/41/EU, a aby jim zaručily rovné 
odměňování a rovná sociální a hospodářská 
práva, včetně pojištění námořních rizik;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu zajištění, že se 
ženám pracujícím v zaměstnáních 
souvisejících s rybolovem, ženám 
podporujícím své partnery a ženám, jež 
pracují na plný nebo částečný úvazek 
v rodinných podnicích, dostane právního 
uznání nebo sociálních dávek 
rovnocenných s dávkami samostatně 
výdělečně činných osob, zejména 
prostřednictvím uplatňování směrnice 
2010/41/EU, a aby jim zaručily rovné 
odměňování za stejnou nebo rovnocennou 
práci a rovná sociální a hospodářská práva, 
včetně pojištění námořních rizik;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu zajištění, že se 
ženám pracujícím v zaměstnáních 
souvisejících s rybolovem, ženám 
podporujícím své partnery a ženám, jež 

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly kroky v zájmu zajištění, že se 
ženám pracujícím v zaměstnáních 
souvisejících s rybolovem, ženám 
podporujícím své partnery a ženám, jež 
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pracují na plný nebo částečný úvazek 
v rodinných podnicích, dostane právního 
uznání nebo sociálních dávek 
rovnocenných s dávkami samostatně 
výdělečně činných osob, zejména 
prostřednictvím uplatňování směrnice 
2010/41/EU, a aby jim zaručily rovné 
odměňování a rovná sociální a hospodářská 
práva, včetně pojištění námořních rizik;

pracují na plný nebo částečný úvazek 
v rodinných podnicích, dostane právního 
uznání nebo sociálních dávek 
rovnocenných s dávkami samostatně 
výdělečně činných osob, zejména 
prostřednictvím uplatňování směrnice 
2010/41/EU, a aby jim zaručily rovné 
odměňování a rovná sociální a hospodářská 
práva, včetně pojištění námořních rizik;
naléhavě žádá, aby tyto ženy pobíraly plat 
v období nucené nečinnosti z důvodů 
souvisejících s ochranou veřejného zdraví 
(toxiny, přírodní katastrofy, únik ropy 
nebo znečištění ropou) a aby byly uznány 
určité problémy nebo nemoci, které 
postihují ženy pracující v odvětví 
řemeslného rybolovu a sběru měkkýšů 
(jako jsou revmatické a kostní choroby);

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vítá priority Evropského námořního 
a rybářského fondu pro období 2014–
2020, mezi něž patří zvýšení 
zaměstnanosti a posílení územní 
soudržnosti a sociálního začlenění 
v komunitách závislých na rybolovu 
v rámci Agendy pro nové dovednosti 
a nová pracovní místa; vyzývá v této 
souvislosti Komisi a členské státy, aby 
během reformy společné rybářské politiky 
zajistily, že budou podporovány rovné 
příležitosti mužů a žen a že během 
jednotlivých fází provádění Evropského 
námořního a rybářského fondu, včetně 
jeho navrhování, plnění, monitorování 
a hodnocení, bude podporováno začlenění 
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genderového hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. Bod 1 předchází současnému bodu 1
Zdůrazňuje význam začlenění hlediska 
pohlaví a zásady rovnosti žen a mužů do 
všech oblastí reformy rybářské politiky 
EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá Komisi, aby zaznamenávala 
údaje týkající se rybolovu odděleně pro 
obě pohlaví a brala v úvahu kategorie 
rybářů, které nejsou zahrnuty ve 
statistikách zaměstnanosti v odvětví 
rybolovu, např. sběrači měkkýšů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytly platná data a statistické údaje
odděleně pro obě pohlaví a aby tyto 
informace byly k dispozici podle druhu 
zaměstnání (např. na plný úvazek, na 
zkrácený úvazek, příležitostné), statutu 
(osoba samostatně výdělečné činná, 
zaměstnanec, spolupracující 
partner/partnerka) a druhu výroby 
(rybolov a akvakultura v malém, středním 
nebo velkém měřítku);

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do 
různých činností souvisejících s odvětvím 
rybolovu přispívá na jedné straně 
k zachování kulturních tradic 
a charakteristických postupů, na straně 
druhé k pokračování jejich komunit, čímž 
je chráněna kulturní rozmanitost těchto 
oblastí;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. vyzývá členské státy, aby vzaly 
v úvahu důležitost hospodářské, sociální 
a kulturní role žen v odvětví rybolovu, aby 
tak získaly přístup k sociálním výhodám 
a aby byla zajištěno vyvážené zastoupení 
mužů a žen v zaměstnáních souvisejících 
s rybolovem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly a uznaly práva manželek 
nebo partnerek rybářů na členství
v rybářských organizacích a na 
kandidaturu ve volbách do orgánů těchto 
organizací na všech úrovních 
v jednotlivých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 d. vyzývá Komisi, aby zajistila, že ženám 
budou vyčleněny kvóty v odvětví rybolovu 
a že bude v této souvislosti do legislativy 
jasně začleněna zásada spoluvlastnictví 
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manželů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 e. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zpracovaly sociální studii zaměřenou na 
posouzení toho, jaký dopad, budou mít 
implementační kvóty v rybářských 
společenstvích, aby bylo možné sledovat 
potenciální sociální změny v těchto 
komunitách, a to za využití sociálních 
ukazatelů, jako je úroveň vzdělání, 
přispívání manželek a partnerek, 
zdravotní stav, věk dětí, ochota matek 
předat dětem rybářskou profesi, prosperita 
rodin a komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví 
rybolovu stalo vstřícnějším k ženám, a to 
tak, že bude znovu uspořádáno a opatřeno 
řádným příslušenstvím (jako jsou 
převlékárny na lodích nebo v přístavech).

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví 
rybolovu stalo vstřícnějším k ženám, a to 
tak, že bude znovu uspořádáno a opatřeno
řádným příslušenstvím (jako jsou 
převlékárny na lodích nebo v přístavech); 
vyzývá Komisi, aby podporovala specifické 
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projekty, které si kladou za cíl uznání, 
podporu a diverzifikaci role žen 
v oblastech souvisejících s rybolovem;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví 
rybolovu stalo vstřícnějším k ženám, a to 
tak, že bude znovu uspořádáno a opatřeno 
řádným příslušenstvím (jako jsou 
převlékárny na lodích nebo v přístavech);

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví 
rybolovu stalo vstřícnějším k ženám, a to 
tak, že bude znovu uspořádáno a opatřeno 
řádným příslušenstvím (jako jsou 
převlékárny na lodích nebo v přístavech); 
domnívá se, že zvláštní pozornost by měla 
být věnována modernizaci rybářských 
lodí, aby se zlepšily pracovní a hygienické 
podmínky na palubě, kvalita produktů 
a energetická účinnost a aby byla 
zajištěna selektivita lovných zařízení;

Or. lt

Pozměňovací návrh 27
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví 
rybolovu stalo vstřícnějším k ženám, a to 
tak, že bude znovu uspořádáno a opatřeno 
řádným příslušenstvím (jako jsou 

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví 
rybolovu stalo vstřícnějším k ženskému 
prostředí, a to tak, že bude znovu 
uspořádáno a opatřeno řádným 



PE486.191v01-00 16/20 AM\897909CS.doc

CS

převlékárny na lodích nebo v přístavech); příslušenstvím (jako jsou převlékárny na 
lodích nebo v přístavech);

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví 
rybolovu stalo vstřícnějším k ženám, a to 
tak, že bude znovu uspořádáno a opatřeno 
řádným příslušenstvím (jako jsou 
převlékárny na lodích nebo v přístavech);

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční 
prostředky z Evropského námořního 
a rybářského fondu takovým způsobem, 
aby se odvětví rybolovu stalo vstřícnějším 
k ženám, a to tak, že bude znovu 
uspořádáno a opatřeno řádným 
příslušenstvím (jako jsou převlékárny na 
lodích nebo v přístavech);

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. zastává názor, že by měly být 
navrženy podpůrné programy EU pro 
drobný rybolov, přičemž by měly být 
využity různé zdroje, zejména finanční 
(včetně budoucího Evropského 
námořního a rybářského fondu a společné 
organizace trhu), které by měly reagovat 
na specifické problémy tohoto odvětví 
a podporovat udržitelnou místní správu 
zúčastněných rybářství, a že by přitom 
měly být vzaty v úvahu problémy týkající 
se žen v tomto odvětví;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
Evropského rybářského fondu podporovala
rozsáhlejší poskytování odborné přípravy 
a vzdělání ženám pracujícím v odvětví 
rybolovu, aby získaly větší přístup 
k technickým a řídícím pracovním 
pozicím;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím Evropského rybářského 
fondu a strukturálních fondů podporovaly
rozsáhlejší poskytování odborné přípravy 
a vzdělání ženám pracujícím v odvětví 
rybolovu, aby získaly větší přístup 
k technickým a řídícím pracovním 
pozicím; dále vyzývá k tomu, aby byly 
vytvořeny mechanismy pro zlepšení šíření 
informací o možnostech vzdělávání 
a dostupného financování, což by 
umožnilo jejich využívání;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
Evropského rybářského fondu podporovala 
rozsáhlejší poskytování odborné přípravy 
a vzdělání ženám pracujícím v odvětví 
rybolovu, aby získaly větší přístup 
k technickým a řídícím pracovním 
pozicím;

3. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovala rozsáhlejší poskytování 
odborné přípravy a vzdělání ženám 
pracujícím v odvětví rybolovu, aby získaly 
větší přístup k technickým a řídícím 
pracovním pozicím;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vítá záměr Komise rozšířit roli 
poradních sborů, a proto vyzývá Komisi 
a členské státy, aby navýšily účast 
ženských organizací v odvětví rybolovu 
a akvakultury v Poradním výboru pro 
rybolov a akvakulturu a v regionálních 
poradních sborech;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje potřebu podporovat 
a posilovat efektivní účast žen 
v zastupitelských, rozhodovacích a 
poradních orgánech v odvětví rybolovu, 
a to na úrovni evropské, vnitrostátní 
i regionální;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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vyčlenily větší finanční prostředky na 
programy výzkumu komunit v oblasti 
činnosti v akvakultuře, což v odvětví 
rybolovu podpoří růst, neboť to povede 
k vytváření nových pracovních míst, na 
něž by měly být ženy v souladu se zásadou 
kvót přijímány;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. zdůrazňuje, že je důležité, aby se ženy 
podílely na výzkumných projektech, které 
se zaměřují na dopady restrukturalizace 
v odvětví rybolovu, protože jejich 
zkušenosti znamenají nedocenitelný 
přínos a zároveň se tak zajistí, že bude 
náležitě zohledněna otázka pohlaví;

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. zdůrazňuje, že EU by měla své 
investice, které mají potenciál k vytváření 
pracovních míst, směřovat na celosvětový 
trh s produkty rybolovu, a to 
prostřednictvím prodeje svých technologií 
a know-how, aby se tak vypořádala se 
všemi výzvami souvisejícími s bezpečností 
a udržitelností, přičemž bude 
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prostřednictvím těchto opatření 
podporovat i práci žen v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 c. upozorňuje na specifickou situaci 
sběraček mušlí (zaměstnání vykonávané 
zejména ženami staršími 50 let, které 
v důsledku své profese trpí zdravotními 
problémy), a v souvislosti s tím vyzývá 
Komisi k tomu, aby vypracovala zvláštní 
pilotní projekt, který posoudí všechna 
hlediska a navrhne řešení problémů 
vyplývajících z této práce;

Or. es


