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Τροπολογία 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη μελέτη του Τμήματος
Πολιτικής με θέμα «Ο ρόλος των 
γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών αλιευτικών περιοχών», 
Μάιος 2008·

Or. en

Τροπολογία 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους 
τομείς που σχετίζονται με την αλιεία, όπως 
η υδατοκαλλιέργεια, η μεταποίηση 
αλιευτικών προϊόντων, η εμπορία και η 
διαχείριση, και παρέχουν άλλες μορφές 
στήριξης σε όσους εργάζονται στην 
αλιευτική βιομηχανία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους 
τομείς που σχετίζονται με την αλιεία, όπως 
η υδατοκαλλιέργεια, η 
οστρακοκαλλιέργεια, η μεταποίηση 
αλιευτικών προϊόντων, η εμπορία και η 
διαχείριση, και παρέχουν άλλες μορφές 
στήριξης σε όσους εργάζονται στην 
αλιευτική βιομηχανία·

Or. es

Τροπολογία 3
Izaskun Bilbao Barandica
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους 
τομείς που σχετίζονται με την αλιεία, όπως 
η υδατοκαλλιέργεια, η μεταποίηση 
αλιευτικών προϊόντων, η εμπορία και η 
διαχείριση, και παρέχουν άλλες μορφές 
στήριξης σε όσους εργάζονται στην 
αλιευτική βιομηχανία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους 
τομείς που σχετίζονται με την αλιεία, όπως 
στην υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση 
αλιευτικών προϊόντων, την εμπορία και τη
διαχείριση, και παρέχουν άλλες μορφές 
στήριξης σε όσους εργάζονται στην 
αλιευτική βιομηχανία·

Or. es

Τροπολογία 4
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους 
τομείς που σχετίζονται με την αλιεία, όπως 
η υδατοκαλλιέργεια, η μεταποίηση 
αλιευτικών προϊόντων, η εμπορία και η 
διαχείριση, και παρέχουν άλλες μορφές 
στήριξης σε όσους εργάζονται στην 
αλιευτική βιομηχανία·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους 
τομείς που σχετίζονται με την αλιεία, όπως 
η εκτατική και εντατική 
υδατοκαλλιέργεια, και η μεταποίηση 
αλιευτικών προϊόντων, η εμπορία και η 
διαχείριση, και παρέχουν άλλες μορφές 
στήριξης σε όσους εργάζονται στην 
αλιευτική βιομηχανία·

Or. it

Τροπολογία 5
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85% των 
γυναικών που απασχολούνται στον τομέα 
της αλιείας δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της αλιείας μικρής κλίμακας και 
της παραδοσιακής αλιείας, και ότι σε 
πολλές από τις παράκτιες περιοχές της 
Ευρώπης οι εν λόγω μορφές αλιείας 
αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός 
τους·

B. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
καταστεί ορατή η εργασία των γυναικών
στον τομέα της αλιείας δεδομένου ότι το 
85% των γυναικών που απασχολούνται σε 
αυτόν δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
της αλιείας μικρής κλίμακας και της 
παραδοσιακής αλιείας, και ότι σε πολλές 
από τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης οι 
εν λόγω μορφές αλιείας αποτελούν την 
κύρια πηγή εισοδήματός τους·

Or. es

Τροπολογία 6
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
απασχολούνται στον τομέα της αλιείας 
υφίστανται διακρίσεις οικονομικής 
φύσεως, και ότι αμείβονται λιγότερο σε 
σχέση με τους άντρες για την ίδια εργασία 
ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, η δουλειά 
τους δεν τυγχάνει νομικής αναγνώρισης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
απασχολούνται στον τομέα της αλιείας 
υφίστανται διακρίσεις οικονομικής 
φύσεως, και ότι αμείβονται λιγότερο σε 
σχέση με τους άντρες για την ίδια εργασία 
ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, η δουλειά 
τους δεν τυγχάνει νομικής αναγνώρισης 
και, συνεπώς, δεν έχουν πρόσβαση στην 
κατάλληλη κοινωνική προστασία·
λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι σε 
πολλές περιπτώσεις οι εν λόγω εργασίες 
ασκούνται ενέχοντας υψηλό επίπεδο 
κινδύνου ή σοβαρές βλάβες για την υγεία·

Or. es

Τροπολογία 7
Izaskun Bilbao Barandica
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
χειρίζονται το διοικητικό τομέα των 
αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, έχοντας την 
ευθύνη για τα οικονομικά ζητήματα, τα 
λιμενικά τέλη, τις δημοπρατήσεις 
αλιευμάτων (ιχθυαγορές), την τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων και την επιδιόρθωση 
των διχτυών· και ότι η μη αναγνωρισμένη 
– και σε πολλές περιπτώσεις μη 
αμειβόμενη – εργασία από τις γυναίκες 
αυξάνεται όταν η βιομηχανία 
αντιμετωπίζει κρίση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
χειρίζονται τον διοικητικό τομέα των 
αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, έχοντας την 
ευθύνη για τα οικονομικά ζητήματα, τα 
λιμενικά τέλη, τις εκφορτώσεις, την 
προμήθεια και τη συνδρομή προς τα 
αλιευτικά σκάφη, τις δημοπρατήσεις 
αλιευμάτων (ιχθυαγορές), την τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων και την επιδιόρθωση 
των διχτυών· και ότι η μη αναγνωρισμένη 
– και σε πολλές περιπτώσεις μη 
αμειβόμενη – εργασία από τις γυναίκες 
αυξάνεται όταν η βιομηχανία 
αντιμετωπίζει κρίση επειδή αυτές δεν 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
ενισχύσεις που χορηγούνται για την 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

Or. es

Τροπολογία 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
χειρίζονται το διοικητικό τομέα των 
αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, έχοντας την 
ευθύνη για τα οικονομικά ζητήματα, τα 
λιμενικά τέλη, τις δημοπρατήσεις 
αλιευμάτων (ιχθυαγορές), την τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων και την επιδιόρθωση 
των διχτυών, και ότι η μη αναγνωρισμένη 
– και σε πολλές περιπτώσεις μη 
αμειβόμενη – εργασία από τις γυναίκες 
αυξάνεται όταν η βιομηχανία 
αντιμετωπίζει κρίση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αρκετά συχνά χειρίζονται το διοικητικό 
τομέα των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, 
έχοντας την ευθύνη για τα οικονομικά 
ζητήματα, τα λιμενικά τέλη, τις 
δημοπρατήσεις αλιευμάτων (ιχθυαγορές), 
την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και 
την επιδιόρθωση των διχτυών, και ότι η μη 
αναγνωρισμένη – και σε πολλές 
περιπτώσεις μη αμειβόμενη – εργασία από
τις γυναίκες αυξάνεται όταν η βιομηχανία 
αντιμετωπίζει κρίση·
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Or. en

Τροπολογία 9
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
χειρίζονται το διοικητικό τομέα των 
αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, έχοντας την 
ευθύνη για τα οικονομικά ζητήματα, τα 
λιμενικά τέλη, τις δημοπρατήσεις 
αλιευμάτων (ιχθυαγορές), την τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων και την επιδιόρθωση 
των διχτυών, και ότι η μη αναγνωρισμένη 
– και σε πολλές περιπτώσεις μη 
αμειβόμενη – εργασία από τις γυναίκες 
αυξάνεται όταν η βιομηχανία 
αντιμετωπίζει κρίση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
χειρίζονται το διοικητικό τομέα των 
αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, έχοντας την 
ευθύνη για τα οικονομικά ζητήματα, τα 
λιμενικά τέλη, τις δημοπρατήσεις 
αλιευμάτων (ιχθυαγορές), την τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων, την κατασκευή και 
την επιδιόρθωση των διχτυών, και ότι η μη 
αναγνωρισμένη – και σε πολλές 
περιπτώσεις μη αμειβόμενη – εργασία από 
τις γυναίκες αυξάνεται όταν η βιομηχανία 
αντιμετωπίζει κρίση·

Or. it

Τροπολογία 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται πολλά 
νομικά και κοινωνικά εμπόδια τα οποία 
αναχαιτίζουν την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών όσον αφορά την εκπροσώπηση 
στον τομέα της αλιείας, μέχρι του 
σημείου μάλιστα, σε ορισμένες 
κοινότητες ή συντεχνίες, να απαγορεύεται 
η παρουσία τους στα όργανα λήψης 
αποφάσεων·
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Or. es

Τροπολογία 11
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη  Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές 
ασθένειες που πλήττουν τις γυναίκες που 
εργάζονται στον τομέα της αλιείας δεν 
αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές 
ασθένειες·

Or. es

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα 
σχετικά με την αλιεία, βοηθώντας τους 
συζύγους τους, και οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή 
λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως 
μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ, και να εξασφαλίσουν 
μισθολογική ισότητα καθώς και άλλα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε 
περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν και να 
επιτύχουν, τόσο σε νομικό όσο και 
κοινωνικό επίπεδο, μεγαλύτερη 
αναγνώριση της εργασίας των γυναικών 
στον τομέα της αλιείας και να 
διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις ή βοηθούν τους συζύγους 
τους και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο 
στη δική τους και την οικογενειακή 
οικονομική βιωσιμότητα αναγνωρίζονται
νομικώς ή λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές 
παροχές με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, ιδίως μέσω της εφαρμογής 
της οδηγίας 2010/41/ΕΕ, και να 
εξασφαλίσουν τα κοινωνικά και 
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οικονομικά δικαιώματά τους, μεταξύ 
άλλων μισθολογική ισότητα, επίδομα 
ανεργίας σε περίπτωση (προσωρινής ή 
οριστική) παύσης της εργασίας, δικαίωμα 
σε σύνταξη, συμφιλίωση της 
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, 
πρόσβαση σε γονική άδεια, πρόσβαση 
στην κοινωνική ασφάλιση και σε δωρεάν 
υγειονομικές υπηρεσίες και προστασία 
της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία και σε ασφάλιση σε περίπτωση 
κινδύνου στη θάλασσα·

Or. es

Τροπολογία 13
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα 
σχετικά με την αλιεία, βοηθώντας τους 
συζύγους τους, και οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή 
λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως 
μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ, και να εξασφαλίσουν 
μισθολογική ισότητα καθώς και άλλα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε 
περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα 
σχετικά με την αλιεία, εργαζόμενες μαζί 
με τους συζύγους τους, και οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή 
λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες· πρέπει, εν 
προκειμένω, να εφαρμοστεί συγκεκριμένα 
η οδηγία 2010/41/ΕΕ και να εξασφαλιστεί 
η μισθολογική ισότητα καθώς και άλλα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε 
περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα και της 
αναγνώρισης των ειδικών ασθενειών τους 
ως επαγγελματικών ασθενειών·

Or. es
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Τροπολογία14
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα 
σχετικά με την αλιεία, βοηθώντας τους 
συζύγους τους, και οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή 
λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως 
μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ, και να εξασφαλίσουν 
μισθολογική ισότητα καθώς και άλλα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε 
περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα 
σχετικά με την αλιεία, βοηθώντας τους 
συζύγους τους, και οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή 
λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως 
μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ, και να εξασφαλίσουν 
μισθολογική ισότητα για ίση εργασία ή 
εργασία ίσης αξίας ή για αντίστοιχη 
περίπτωση καθώς και άλλα κοινωνικά και 
οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε 
περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα·

Or. pt

Τροπολογία 15
Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα 
σχετικά με την αλιεία, βοηθώντας τους 
συζύγους τους, και οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα 
σχετικά με την αλιεία, βοηθώντας τους 
συζύγους τους, και οι γυναίκες που 
εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές 
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επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή 
λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως 
μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ, και να εξασφαλίσουν 
μισθολογική ισότητα καθώς και άλλα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε 
περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα·

επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή 
λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως 
μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ, και να εξασφαλίσουν 
μισθολογική ισότητα καθώς και άλλα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε 
περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα· επίσης 
να καλύψουν τις περιόδους αναγκαστικής 
παύσης δραστηριοτήτων για λόγους 
δημόσιας υγείας (τοξίνες, φυσικές 
καταστροφές, απορρίψεις, μαύρες 
παλίρροιες), καθώς και την αναγνώριση 
συγκεκριμένων ασθενειών που πλήττουν 
τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα 
της αλιείας μικρής κλίμακας και της 
οστρακοκαλλιέργειας (όπως οι 
ρευματοπάθειες και οι οστεοπάθειες)·

Or. es

Τροπολογία 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. χαιρετίζει την προτεραιότητα του 
ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας) 2014-2020 για αύξηση της 
απασχόλησης, της εδαφικής συνοχής και 
της κοινωνικής ένταξης σε κοινότητες
εξαρτώμενες από την αλιεία υπό τον τίτλο 
«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας», καλεί δε στο πλαίσιο αυτό την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, θα 
προωθούνται κατά τα διάφορα στάδια
υλοποίησης του ΕΤΘΑ, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού,
της υλοποίησης, της παρακολούθησης 
και της αξιολόγησης. οι ίσες ευκαιρίες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
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ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. παράγραφος 1 πριν από την 
υφιστάμενη παράγραφο 1
τονίζει τη σημασία ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της αρχής της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε 
όλους τους τομείς της μεταρρύθμισης της 
αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 18
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει
έρευνες με βάση το φύλο σχετικά με την 
αλιεία και να εντοπίσει κατηγορίες αλιέων
που δεν περιλαμβάνονται στις 
στατιστικές απασχόλησης του τομέα της 
αλιείας, λόγου χάρη των συλλεκτών 
οστρακοειδών·

Or. en
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Τροπολογία 19
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν αποτελεσματικά
δεδομένα και στατιστικά στοιχεία
ξεχωριστά για κάθε φύλο, τα οποία 
πρέπει να διατίθενται με βάση τον τύπο
απασχόλησης (π.χ. πλήρης, μερική, 
περιστασιακή), την κατάσταση
(αυτοαπασχόληση, μισθωτός, 
συνεργατική σύζυγος) και τον τύπο
παραγωγής (μικρής, μεσαίας ή μεγάλης 
κλίμακας στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας)·

Or. en

Τροπολογία 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι η ενεργή συμμετοχή 
των γυναικών σε διάφορες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
αλιεία συμβάλλει, αφενός, στη διατήρηση 
των πολιτιστικών παραδόσεων και των 
ειδικών πρακτικών και, αφετέρου, στην 
επιβίωση των κοινοτήτων τους, 
διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας των 
συγκεκριμένων περιοχών·

Or. es
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Τροπολογία 21
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη
τη σημασία των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών ρόλων των 
γυναικών στον τομέα της αλιείας ώστε να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
κοινωνικές παροχές, καθώς και ως μέσο
για τη διασφάλιση ισόρροπης
εκπροσώπησης των δύο φύλων σε 
επαγγέλματα που σχετίζονται με τον 
τομέα της αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 22
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν και να
αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των
συζύγων ή των συντρόφων των αλιέων 
έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
και υποψηφιότητας στις εκλογές για τις 
οργανώσεις των αλιέων σε κάθε επίπεδο
στα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 23
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει
ότι έχουν κατανεμηθεί ποσοστώσεις στις 
γυναίκες στον τομέα της αλιείας και να
περιλάβει σαφώς στη νομοθεσία την αρχή 
της συνιδιοκτησίας των συζύγων όσον 
αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 24
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διεξαγάγουν κοινωνική μελέτη με 
στόχο την αξιολόγηση του αντίκτυπου
που θα έχει η εφαρμογή των 
ποσοστώσεων εντός των αλιευτικών 
κοινοτήτων με σκοπό την 
παρακολούθηση πιθανών κοινωνικών
αλλαγών στις εν λόγω κοινότητες, με τη 
χρήση κοινωνικών δεικτών όπως το 
επίπεδο εκπαίδευσης, η συμβολή των 
συζύγων και συντρόφων, η υγεία, η ηλικία 
των παιδιών, η προθυμία  των μητέρων
να μεταβιβάζουν το επάγγελμα του αλιέα
στα παιδιά τους, η ευημερία των 
οικογενειών και των κοινοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 25
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας με τέτοιο 
τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της αλιείας 
φιλικότερος προς τις γυναίκες, μέσω του 
επανασχεδιασμού του τομέα και της 
διάθεσης κατάλληλων εγκαταστάσεων 
(όπως αποδυτήρια επί των σκαφών ή στους 
λιμένες)·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας με τέτοιο 
τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της αλιείας 
φιλικότερος προς τις γυναίκες, μέσω του 
επανασχεδιασμού του τομέα και της 
διάθεσης κατάλληλων εγκαταστάσεων 
(όπως αποδυτήρια επί των σκαφών ή στους 
λιμένες)· ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει τα συγκεκριμένα έργα τα οποία 
στόχο έχουν την αναγνώριση, την 
προώθηση και τη διαφοροποίηση του 
ρόλου των γυναικών στους τομείς που 
σχετίζονται με την αλιεία·

Or. es

Τροπολογία 26
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
της Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας με 
τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της 
αλιείας φιλικότερος προς τις γυναίκες, 
μέσω του επανασχεδιασμού του τομέα και 
της διάθεσης κατάλληλων εγκαταστάσεων 
(όπως αποδυτήρια επί των σκαφών ή στους 
λιμένες)·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
της Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας με 
τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της 
αλιείας φιλικότερος προς τις γυναίκες, 
μέσω του επανασχεδιασμού του τομέα και 
της διάθεσης κατάλληλων εγκαταστάσεων 
(όπως αποδυτήρια επί των σκαφών ή στους 
λιμένες)· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον εκσυγχρονισμό 
των αλιευτικών σκαφών έτσι ώστε να 
βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες και 
οι συνθήκες υγιεινής επί του σκάφους, η 
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ποιότητα των προϊόντων και η 
ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και να 
διασφαλιστεί η επιλεκτικότητα των 
αλιευτικών εργαλείων·

Or. lt

Τροπολογία 27
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας με τέτοιο 
τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της αλιείας 
φιλικότερος προς τις γυναίκες, μέσω του 
επανασχεδιασμού του τομέα και της 
διάθεσης κατάλληλων εγκαταστάσεων 
(όπως αποδυτήρια επί των σκαφών ή στους 
λιμένες)·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας με τέτοιο 
τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της αλιείας 
φιλικότερος προς το περιβάλλον των 
γυναικών, μέσω του επανασχεδιασμού του 
τομέα και της διάθεσης κατάλληλων 
εγκαταστάσεων (όπως αποδυτήρια επί των 
σκαφών ή στους λιμένες)·

Or. en

Τροπολογία 28
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
της Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας με 
τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της 
αλιείας φιλικότερος προς τις γυναίκες, 
μέσω του επανασχεδιασμού του τομέα και 
της διάθεσης κατάλληλων εγκαταστάσεων 
(όπως αποδυτήρια επί των σκαφών ή στους 
λιμένες)·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και
Αλιείας με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ο 
τομέας της αλιείας φιλικότερος προς τις 
γυναίκες, μέσω του επανασχεδιασμού του 
τομέα και της διάθεσης κατάλληλων 
εγκαταστάσεων (όπως αποδυτήρια επί των 
σκαφών ή στους λιμένες)·
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Or. pt

Τροπολογία 29
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι πρέπει να εκπονηθεί ένα 
πρόγραμμα στήριξης της ΕΕ για την 
αλιεία μικρής κλίμακας το οποίο θα 
αξιοποιεί διάφορους πόρους, ιδιαίτερα 
από οικονομική 
άποψη(συμπεριλαμβανομένου του 
μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και της Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς), έτσι ώστε να 
καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες στον εν 
λόγω τομέα και να στηριχθεί η βιώσιμη 
και τοπικά διαχειριζόμενη αλιεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, την 
παροχή περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης στις γυναίκες 
που απασχολούνται στον τομέα της 
αλιείας, προκειμένου να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε τεχνικές και 
διευθυντικές θέσεις.

3. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να στηρίξουν, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας και των διαρθρωτικών 
ταμείων, την παροχή περαιτέρω 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
εκπαίδευσης στις γυναίκες που 
απασχολούνται στον τομέα της αλιείας, 
προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
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πρόσβαση σε τεχνικές και διευθυντικές 
θέσεις· ζητεί , επίσης, να καθιερωθούν 
μηχανισμοί με σκοπό τη βελτίωση της 
διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με 
τις δυνατότητες κατάρτισης και τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση για την 
αξιοποίησή τους·

Or. es

Τροπολογία 31
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, την 
παροχή περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης στις γυναίκες 
που απασχολούνται στον τομέα της 
αλιείας, προκειμένου να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε τεχνικές και 
διευθυντικές θέσεις.

3. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και
Αλιείας, την παροχή περαιτέρω 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
εκπαίδευσης στις γυναίκες που 
απασχολούνται στον τομέα της αλιείας, 
προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε τεχνικές και διευθυντικές 
θέσεις.

Or. pt

Τροπολογία 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να επεκτείνει το ρόλο των
Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, ως εκ 
τούτου δε καλεί την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να αυξήσουν τη συμμετοχή
των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών 
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οργανώσεων γυναικών  στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (ΣΕΑΥ) και τα 
Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια
(ΠΓΣ)·

Or. en

Τροπολογία 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
και προώθησης της πραγματικής 
συμμετοχής των γυναικών στα όργανα 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και 
διαβούλευσης του τομέα της αλιείας σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 34
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να κατανείμουν περισσότερη
χρηματοδότηση σε ερευνητικά 
προγράμματα των κοινοτήτων για 
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας που 
ενισχύουν την ανάπτυξη στον τομέα της 
αλιείας ως μέσο για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας στις οποίες θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται γυναίκες σύμφωνα 
με την αρχή των ποσοστώσεων·
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Or. en

Τροπολογία 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει τη σημασία της 
συμμετοχής των γυναικών στα 
προγράμματα έρευνας για τις επιπτώσεις 
της αναδιάρθρωσης του τομέα της 
αλιείας, επειδή η εμπειρία τους αποτελεί 
εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή και για να 
διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται επαρκώς 
υπόψη η διάσταση του φύλου·

Or. es

Τροπολογία 36
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εστιάσει τις 
επενδύσεις της που έχουν δυνατότητες 
για δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
παγκόσμιες αλιευτικές αγορές πουλώντας 
την τεχνολογία και τεχνογνωσία της 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν
προκλήσεις που σχετίζονται με θέματα
ασφάλειας και αειφορίας και στηρίζοντας  
παράλληλα την εργασία των γυναικών
στον εν λόγω τομέα μέσα από τα μέτρα
αυτά·

Or. en
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Τροπολογία 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επισημαίνει την ειδική κατάσταση 
των γυναικών που συλλέγουν 
οστρακοειδή (μια εργασία η οποία 
εκτελείται κυρίως από γυναίκες άνω των 
50 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας εξαιτίας της εργασίας 
τους) και, συνεπώς, επαναλαμβάνει το 
αίτημά του η Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
ειδικό πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο να 
περιλαμβάνει όλες τις πτυχές και τις 
λύσεις των προβλημάτων που 
προκύπτουν από αυτήν την εργασία·

Or. es


