
AM\897909FI.doc PE486.191v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2011(2292)(INI)

30.3.2012

TARKISTUKSET
1–37

Lausuntoluonnos
Barbara Matera
(PE 483.748v01-00)

pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta
(2011(2292)(INI))



PE486.191v01-00 2/20 AM\897909FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\897909FI.doc 3/20 PE486.191v01-00

FI

Tarkistus 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon toimialayksikön 
tutkimuksen aiheesta "The role of women 
in the Sustainable Development of 
European Fisheries Areas" (Naisten rooli 
EU:n kalastusalueiden kestävässä 
kehityksessä) toukokuulta 2008;

Or. en

Tarkistus 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että naisilla on keskeinen rooli 
kalastukseen liittyvillä aloilla, kuten 
vesiviljelyssä, kalanjalostuksessa, 
markkinoinnissa ja hallinnossa, ja että he 
antavat myös muunlaista tukea 
kalastusalalla työskenteleville;

A. katsoo, että naisilla on keskeinen rooli 
kalastukseen liittyvillä aloilla, kuten 
vesiviljelyssä, äyriäisten pyynnissä, 
kalanjalostuksessa, markkinoinnissa ja 
hallinnossa, ja että he antavat myös 
muunlaista tukea kalastusalalla 
työskenteleville;

Or. es

Tarkistus 3
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että naisilla on keskeinen rooli 
kalastukseen liittyvillä aloilla, kuten 
vesiviljelyssä, kalanjalostuksessa, 
markkinoinnissa ja hallinnossa, ja että he 
antavat myös muunlaista tukea 
kalastusalalla työskenteleville;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 4
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että naisilla on keskeinen rooli 
kalastukseen liittyvillä aloilla, kuten 
vesiviljelyssä, kalanjalostuksessa, 
markkinoinnissa ja hallinnossa, ja että he 
antavat myös muunlaista tukea 
kalastusalalla työskenteleville;

A. katsoo, että naisilla on keskeinen rooli 
kalastukseen liittyvillä aloilla, kuten 
laajamittaisessa ja intensiivisessä 
vesiviljelyssä, kalanjalostuksessa, 
markkinoinnissa ja hallinnossa, ja että he 
antavat myös muunlaista tukea 
kalastusalalla työskenteleville;

Or. it

Tarkistus 5
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 85 prosenttia 
kalastusalalla työskentelevistä naisista 
työskentelee pienmuotoisessa 
kalataloudessa ja että tällainen kalastus 
muodostaa monilla Euroopan 
rannikkoalueilla heidän päätulonlähteensä;

B. ottaa huomioon, että naisten työstä 
kalastusalalla on tehtävä näkyvää, koska 
85 prosenttia alalla työskentelevistä 
naisista työskentelee pienmuotoisessa 
kalataloudessa, ja että tällainen kalastus 
muodostaa monilla Euroopan 
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rannikkoalueilla heidän päätulonlähteensä;

Or. es

Tarkistus 6
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että naisia syrjitään 
taloudellisesti kalastusalalla, että heille 
maksetaan vähemmän kuin miehille 
samasta työstä ja että monissa tapauksissa 
heidän työtään ei tunnusteta 
oikeudellisesti;

C. ottaa huomioon, että naisia syrjitään 
taloudellisesti kalastusalalla, että heille 
maksetaan vähemmän kuin miehille 
samasta työstä ja että monissa tapauksissa 
heidän työtään ei tunnusteta oikeudellisesti
eivätkä he siten saa riittävää 
sosiaaliturvaa; toteaa myös, että useissa 
tapauksissa kyseisten töiden tekemiseen 
liittyy suuria riskejä tai haitallisia 
terveysvaikutuksia;

Or. es

Tarkistus 7
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että naiset hoitavat 
kalastusyritysten hallintoa ja vastaavat 
taloudellisista kysymyksistä, 
satamamaksuista, kalahuutokaupoista, 
kirjanpidosta ja verkkojen paikkauksesta ja 
että naisten pimeä – ja usein – palkaton työ 
lisääntyy, kun ala on kriisissä;

D. ottaa huomioon, että naiset hoitavat 
kalastusyritysten hallintoa ja vastaavat 
taloudellisista kysymyksistä, 
satamamaksuista, purkamisesta, 
toimituksista ja avustuksista kalastajille, 
kalahuutokaupoista, kirjanpidosta ja 
verkkojen paikkauksesta ja että naisten 
pimeä ja usein palkaton työ lisääntyy, kun 
ala on kriisissä, eivätkä he saa toiminnan 
keskeytykseen myönnettäviä tukia;
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Or. es

Tarkistus 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että naiset hoitavat 
kalastusyritysten hallintoa ja vastaavat 
taloudellisista kysymyksistä, 
satamamaksuista, kalahuutokaupoista, 
kirjanpidosta ja verkkojen paikkauksesta ja 
että naisten pimeä – ja usein – palkaton työ 
lisääntyy, kun ala on kriisissä;

D. ottaa huomioon, että varsin usein naiset 
hoitavat kalastusyritysten hallintoa ja 
vastaavat taloudellisista kysymyksistä, 
satamamaksuista, kalahuutokaupoista, 
kirjanpidosta ja verkkojen paikkauksesta ja 
että naisten pimeä – ja usein – palkaton työ 
lisääntyy, kun ala on kriisissä;

Or. en

Tarkistus 9
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että naiset hoitavat 
kalastusyritysten hallintoa ja vastaavat 
taloudellisista kysymyksistä, 
satamamaksuista, kalahuutokaupoista, 
kirjanpidosta ja verkkojen paikkauksesta ja 
että naisten pimeä – ja usein – palkaton työ 
lisääntyy, kun ala on kriisissä;

D. ottaa huomioon, että naiset hoitavat 
kalastusyritysten hallintoa ja vastaavat 
taloudellisista kysymyksistä, 
satamamaksuista, kalahuutokaupoista, 
kirjanpidosta ja verkkojen valmistamisesta 
ja paikkauksesta ja että naisten pimeä – ja 
usein – palkaton työ lisääntyy, kun ala on 
kriisissä;

Or. it

Tarkistus 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että edelleen on liikaa 
oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä, jotka 
estävät naisia osallistumasta 
täysimääräisesti kalastusalan edustukseen 
ja joissakin yhteisöissä tai yhdistyksissä 
kielletään naisia osallistumasta 
päätöksentekoelimiin;

Or. es

Tarkistus 11
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että kalastusalalla 
työskentelevillä naisilla olevia erityisiä 
sairauksia ei tunnusteta 
ammattitaudeiksi;

Or. es

Tarkistus 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 
että kalastusalaan liittyvissä ammateissa 
työskenteleville naisille, puolisoitaan 
avustaville naisille sekä perheyrityksissä 
täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin edistääkseen ja 
parantaakseen sekä oikeudellista että 
sosiaalista tunnustusta naisten 
kalastusalalla tekemälle työlle ja 
varmistaakseen, että perheyrityksissä 
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naisille myönnetään oikeudellisesti 
tunnustettu asema ja vastaavat 
sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille 
erityisesti soveltamalla direktiiviä 
2010/41/EU, ja takaamaan heille
palkkatasa-arvon ja muut sosiaaliset ja 
taloudelliset oikeudet, mukaan lukien 
vakuutus, joka kattaa riskit merellä;

täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville 
naisille tai puolisoitaan avustaville 
naisille, jotka edistävät siten omaa ja 
perheensä taloudellista kestävyyttä, 
myönnetään oikeudellisesti tunnustettu
asema ja vastaavat sosiaalietuudet kuin 
itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville 
henkilöille erityisesti soveltamalla 
direktiiviä 2010/41/EU ja että heille 
taataan sosiaaliset ja taloudelliset 
oikeudet, mukaan lukien palkkatasa-arvo, 
työn (väliaikaisesta tai lopullisesta) 
keskeytyksestä maksettavat 
työttömyysavustukset, oikeus eläkkeeseen, 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, 
vanhempainvapaan ja sosiaaliturvan 
saaminen, pääsy ilmaisiin 
terveydenhuoltopalveluihin, työterveys ja 
työturvallisuus sekä vakuutus, joka kattaa 
riskit merellä;

Or. es

Tarkistus 13
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 
että kalastusalaan liittyvissä ammateissa 
työskenteleville naisille, puolisoitaan 
avustaville naisille sekä perheyrityksissä 
täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville 
naisille myönnetään oikeudellisesti 
tunnustettu asema ja vastaavat 
sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille 
erityisesti soveltamalla direktiiviä 
2010/41/EU, ja takaamaan heille 
palkkatasa-arvon ja muut sosiaaliset ja 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 
että kalastusalaan liittyvissä ammateissa 
työskenteleville naisille, puolisoidensa
kanssa työskenteleville naisille sekä 
perheyrityksissä täysi- tai osa-aikaisesti 
työskenteleville naisille myönnetään 
oikeudellisesti tunnustettu asema ja 
vastaavat sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille; 
tässä on erityisesti sovellettava direktiiviä 
2010/41/EU ja taattava heille palkkatasa-
arvo ja muut sosiaaliset ja taloudelliset 
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taloudelliset oikeudet, mukaan lukien
vakuutus, joka kattaa riskit merellä;

oikeudet, muun muassa vakuutus, joka 
kattaa riskit merellä, ja tunnistaa heidän 
erityiset sairautensa ammattitaudeiksi;

Or. es

Tarkistus 14
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 
että kalastusalaan liittyvissä ammateissa 
työskenteleville naisille, puolisoitaan 
avustaville naisille sekä perheyrityksissä 
täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville 
naisille myönnetään oikeudellisesti 
tunnustettu asema ja vastaavat 
sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille 
erityisesti soveltamalla direktiiviä 
2010/41/EU, ja takaamaan heille 
palkkatasa-arvon ja muut sosiaaliset ja 
taloudelliset oikeudet, mukaan lukien 
vakuutus, joka kattaa riskit merellä;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 
että kalastusalaan liittyvissä ammateissa 
työskenteleville naisille, puolisoitaan 
avustaville naisille sekä perheyrityksissä 
täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville 
naisille myönnetään oikeudellisesti 
tunnustettu asema ja vastaavat 
sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille 
erityisesti soveltamalla direktiiviä 
2010/41/EU, ja takaamaan heille 
palkkatasa-arvon samassa, vastaavassa tai 
samanarvoisessa työssä sekä muut 
sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, 
mukaan lukien vakuutus, joka kattaa riskit 
merellä;

Or. pt

Tarkistus 15
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, 
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että kalastusalaan liittyvissä ammateissa 
työskenteleville naisille, puolisoitaan 
avustaville naisille sekä perheyrityksissä 
täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville 
naisille myönnetään oikeudellisesti 
tunnustettu asema ja vastaavat 
sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille 
erityisesti soveltamalla direktiiviä 
2010/41/EU, ja takaamaan heille 
palkkatasa-arvon ja muut sosiaaliset ja 
taloudelliset oikeudet, mukaan lukien 
vakuutus, joka kattaa riskit merellä;

että kalastusalaan liittyvissä ammateissa 
työskenteleville naisille, puolisoitaan 
avustaville naisille sekä perheyrityksissä 
täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville 
naisille myönnetään oikeudellisesti 
tunnustettu asema ja vastaavat 
sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille 
erityisesti soveltamalla direktiiviä 
2010/41/EU, ja takaamaan heille 
palkkatasa-arvon ja muut sosiaaliset ja 
taloudelliset oikeudet, mukaan lukien 
vakuutus, joka kattaa riskit merellä, ja 
lisäksi korvaamaan toiminnan 
keskeytymisen ajanjakson, joka johtuu 
kansanterveydellisistä syistä (myrkyt, 
luonnonkatastrofit, päästöt ja öljyvuodot) 
sekä pienimuotoisen kalastuksen ja 
äyriäisten pyynnin alalla työskenteleviä 
naisia vaivaavien erityisten sairauksien 
tai tautien (kuten reuma- ja 
luusairauksien) tunnistamisesta;

Or. es

Tarkistus 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston vuosien 2014–2020 
tavoitetta lisätä työllisyyttä, alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista 
osallisuutta kalataloudesta riippuvaisissa 
yhteisöissä osana "uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelmaa"; pyytää tässä 
yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan koko YKP:n uudistuksessa, 
että miesten ja naisten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja 
sukupuoliulottuvuuden sisällyttämistä 
edistetään Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston täytäntöönpanon eri 
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vaiheissa, myös suunnittelu-, 
täytäntöönpano-, seuranta- ja 
arviointivaiheissa;

Or. en

Tarkistus 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. 1 kohta ennen nykyistä 1 kohtaa
korostaa, että on tärkeää integroida 
sukupuolinäkökulma ja naisten ja 
miesten tasa-arvoa koskeva periaate 
kaikkiin EU:n kalastuspolitiikan 
uudistuksiin;

Or. es

Tarkistus 18
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pyytää komissiota hankkimaan 
sukupuolikohtaista tietoa kalastuksesta ja 
määrittämään kalastajaryhmät, jotka 
eivät sisälly kalatalouden työllisyyttä 
koskeviin tilastoihin, esimerkiksi 
simpukoiden kerääjät;

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

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
hankkimaan käyttöä varten todellisia 
sukupuolittain jaoteltuja tietoja ja 
tilastoja työsuhteen tyypistä 
(kokoaikainen, osa-aikainen, 
satunnainen), työllistymistavasta 
(itsenäinen ammatinharjoittaja, 
palkansaaja, kumppanina toimiva 
puoliso) ja tuotannon tyypistä (pienen, 
keskisuuren tai suuren mittakaavan 
toiminta kalastus- ja vesiviljelyalalla);

Or. en

Tarkistus 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. panee merkille, että naisten aktiivinen 
osallistuminen eri kalastukseen liittyviin 
toimiin toisaalta edistää 
kulttuuriperinteiden ja tiettyjen 
käytäntöjen säilyttämistä, toisaalta edistää 
heidän yhteisöjensä säilymistä, ja takaa 
siten kyseisten alueiden kulttuurisen 
monimuotoisuuden suojelun;

Or. es

Tarkistus 21
Rovana Plumb
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon naisten taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen roolin 
merkityksen kalataloudelle, jotta he 
voisivat saada sosiaalietuuksia, sekä 
varmistamaan näin sukupuolten 
tasapainoisen edustuksen kalastukseen 
liittyvissä ammateissa;

Or. en

Tarkistus 22
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan kalastajien puolisoiden ja 
kumppanien oikeuksia ja tunnustamaan 
ne, jotta nämä voisivat päästä 
kalastajajärjestöjen jäseniksi ja asettua 
ehdolle niiden vaaleissa kaikilla tasoilla 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 23
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. pyytää komissiota varmistamaan, että 
naisille asetetaan kiintiöt kalataloudessa 
ja että lainsäädäntöön sisällytetään 
selvästi puolisojen yhteisomistuksen 
periaate kiintiöiden asettamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 24
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään sosiaalisen tutkimuksen, 
jossa pyritään arvioimaan sitä, miten 
kiintiöiden asettaminen vaikuttaa 
kalastajayhteisöihin, jotta näissä 
yhteisöissä mahdollisesti tapahtuvia 
sosiaalisia muutoksia voidaan seurata, 
käyttämällä sosiaalisia indikaattoreita, 
kuten koulutustasoa, vaimojen ja 
kumppaneiden työpanosta, terveydentilaa, 
lasten ikää, sitä, missä määrin äidit 
haluavat lastensa jatkavan kalastajan 
ammattia, sekä perheiden ja yhteisöjen 
hyvinvointia;

Or. en

Tarkistus 25
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisystävällisempi 
uudistamalla alaa ja tarjoamalla 
asianmukaiset laitteet ja tilat (kuten 
pukuhuoneet aluksilla tai satamissa);

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisystävällisempi 
uudistamalla alaa ja tarjoamalla 
asianmukaiset laitteet ja tilat (kuten 
pukuhuoneet aluksilla tai satamissa); vaatii 
komissiota tukemaan erityisiä hankkeita, 
joiden tavoitteena on tunnustaa naisten 
asema sekä edistää ja monipuolistaa sitä 
kalastukseen liittyvässä toiminnassa;

Or. es

Tarkistus 26
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisystävällisempi 
uudistamalla alaa ja tarjoamalla 
asianmukaiset laitteet ja tilat (kuten 
pukuhuoneet aluksilla tai satamissa);

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisystävällisempi 
uudistamalla alaa ja tarjoamalla 
asianmukaiset laitteet ja tilat (kuten 
pukuhuoneet aluksilla tai satamissa); 
erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
kalastusalusten modernisointiin, 
tavoitteena parantaa kalastusalusten työ-
ja hygieniaoloja, tuotteiden laatua ja 
energiankäytön tehokkuutta sekä 
varmistaa kalastusvälineiden valikoivuus;

Or. lt

Tarkistus 27
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisystävällisempi
uudistamalla alaa ja tarjoamalla 
asianmukaiset laitteet ja tilat (kuten 
pukuhuoneet aluksilla tai satamissa); 

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisten 
työympäristön näkökulmasta parempi 
uudistamalla alaa ja tarjoamalla 
asianmukaiset laitteet ja tilat (kuten 
pukuhuoneet aluksilla tai satamissa); 

Or. en

Tarkistus 28
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisystävällisempi 
uudistamalla alaa ja tarjoamalla 
asianmukaiset laitteet ja tilat (kuten 
pukuhuoneet aluksilla tai satamissa);

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston rahoitusta 
siten, että kalastusalasta tehdään 
naisystävällisempi uudistamalla alaa ja 
tarjoamalla asianmukaiset laitteet ja tilat 
(kuten pukuhuoneet aluksilla tai 
satamissa);

Or. pt

Tarkistus 29
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. puolustaa yhteisön avustusohjelman 
käynnistämistä pienimuotoiselle
rannikkokalastukselle, joka erilaisia, 
etenkin rahoitusta tukevia välineitä 
(mm. Euroopan meri- ja 
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kalatalousrahasto, yhteiset 
markkinajärjestelyt) soveltamalla vastaisi 
segmentin erityisongelmiin ja tukisi 
kalastuksen kestävää lähihallintoa sekä 
ottaisi huomioon sektorilla 
työskentelevien naisten ongelmat:

Or. pt

Tarkistus 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tukemaan Euroopan 
kalatalousrahaston avulla kalastusalalla 
työskentelevien naisten 
ammattikoulutuksen lisäämistä, jotta 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
päästä teknisiin ja johtotehtäviin.

3. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tukemaan Euroopan kalatalousrahaston ja 
rakennerahaston avulla kalastusalalla 
työskentelevien naisten 
ammattikoulutuksen lisäämistä, jotta 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
päästä teknisiin ja johtotehtäviin; kehottaa 
lisäksi kehittämään mekanismeja, joilla 
voidaan jakaa entistä paremmin tietoa 
koulutusmahdollisuuksista ja 
mahdollisuuksien hyödyntämistä varten 
saatavilla olevasta rahoituksesta;

Or. es

Tarkistus 31
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota tukemaan Euroopan 
kalatalousrahaston avulla kalastusalalla 
työskentelevien naisten 
ammattikoulutuksen lisäämistä, jotta 

3. kehottaa komissiota tukemaan Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston avulla 
kalastusalalla työskentelevien naisten 
ammattikoulutuksen lisäämistä, jotta 
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parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
päästä teknisiin ja johtotehtäviin.

parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
päästä teknisiin ja johtotehtäviin.

Or. pt

Tarkistus 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä komission 
aikomusta laajentaa neuvoa-antavien 
toimikuntien roolia ja pyytää siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
naisten osallistumista kalastus- ja 
vesiviljelyjärjestöihin neuvoa-antavassa 
kalatalous- ja vesiviljelykomiteassa sekä 
alueellisissa neuvoa-antavissa 
toimikunnissa;

Or. en

Tarkistus 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta edistää ja vahvistaa 
naisten tehokasta osallistumista 
kalastusalan edustus-, päätöksenteko- ja 
neuvoa-antaviin elimiin Euroopan 
unionissa sekä kansallisella ja 
alueellisella tasolla;

Or. es
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Tarkistus 34
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kohdentamaan lisää varoja yhteisön 
tutkimusohjelmiin, joissa keskitytään 
kalastusalan kasvua lisääviin 
vesiviljelyalan toimiin, keinona luoda 
uusia työpaikkoja, joihin pitäisi saada 
myös naisia kiintiöperiaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että naisten on 
osallistuttava tutkimushankkeisiin, jotka 
koskevat kalastusalan 
rakenneuudistuksen seurauksia, sillä 
heidän kokemuksensa tuoma apu on 
erittäin arvokasta ja sen avulla 
varmistetaan, että sukupuoliulottuvuus 
otetaan asianmukaisesti huomioon;

Or. es

Tarkistus 36
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että EU:n pitäisi kohdistaa 
investointinsa, joilla voidaan luoda 
työpaikkoja, maailmanlaajuisiin 
kalatalousmarkkinoihin myymällä 
teknologiaansa ja osaamistaan 
puuttuakseen turvallisuus- ja 
kestävyysongelmiin liittyviin haasteisiin 
näillä toimenpiteillä ja tukien myös 
naisten työskentelyä tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa äyriäisten pyynnin (työn, 
jota harjoittaa pääosin yli 50-vuotiaat 
naiset, joilla on terveysongelmia työnsä 
vuoksi) erityistä tilannetta ja toistaa sen 
vuoksi vaatimuksensa, että komissio 
kehittää erityisen pilottihankkeen, jossa 
käsitellään kaikkia kyseisestä työstä 
johtuvien ongelmien puolia ja ratkaistaan 
kyseisiä ongelmia;

Or. es


