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Módosítás 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Véleménytervezet
2 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel „A nők szerepe az európai 
halászterületek fenntartható 
fejlődésében” című, a tematikus osztály 
által készített 2008. májusi tanulmányra;

Or. en

Módosítás 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nők alapvető szerepet töltenek 
be a halászathoz kapcsolódó területeken, 
például az akvakultúra, a halfeldolgozás, a 
marketing és a vezetés terén, valamint 
egyéb formákban támogatják a halászati 
iparban dolgozókat;

A. mivel a nők alapvető szerepet töltenek 
be a halászathoz kapcsolódó területeken, 
például az akvakultúra, a kagylóhalászat, a 
halfeldolgozás, a marketing és a vezetés 
terén, valamint egyéb formákban 
támogatják a halászati iparban dolgozókat;

Or. es

Módosítás 3
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nők alapvető szerepet töltenek A. mivel a nők alapvető szerepet töltenek 
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be a halászathoz kapcsolódó területeken, 
például az akvakultúra, a halfeldolgozás, a 
marketing és a vezetés terén, valamint 
egyéb formákban támogatják a halászati 
iparban dolgozókat;

be a halászathoz és akvakultúrához
kapcsolódó területeken, például a 
halfeldolgozás, a marketing és a vezetés 
terén, valamint egyéb formákban 
támogatják a halászati iparban dolgozókat;

Or. es

Módosítás 4
Barbara Matera

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nők alapvető szerepet töltenek 
be a halászathoz kapcsolódó területeken, 
például az akvakultúra, a halfeldolgozás, a 
marketing és a vezetés terén, valamint 
egyéb formákban támogatják a halászati 
iparban dolgozókat;

A. mivel a nők alapvető szerepet töltenek 
be a halászathoz kapcsolódó területeken, 
például az extenzív és intenzív akvakultúra, 
a halfeldolgozás, a marketing és a vezetés 
terén, valamint egyéb formákban 
támogatják a halászati iparban dolgozókat;

Or. it

Módosítás 5
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a halászati ágazatban dolgozó nők 
85%-a kisüzemi és hagyományos 
halászatban dolgozik, és mivel Európa 
számos tengerparti régiójában ez a halászat 
jelenti a nők fő bevételi forrását; 

B. mivel láthatóvá kell tenni a halászati 
ágazatban dolgozó nők munkáját, akiknek 
85%-a kisüzemi és hagyományos 
halászatban dolgozik, és mivel Európa 
számos tengerparti régiójában ez a halászat 
jelenti a nők fő bevételi forrását; 

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

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a nők a halászati ágazatban 
hátrányos megkülönböztetéssel 
szembesülnek, és mivel ugyanazért a 
munkáért a férfiaknál alacsonyabb 
díjazásban részesülnek, és munkájukat sok 
esetben jogilag nem ismerik el;

C. mivel a nők a halászati ágazatban 
hátrányos megkülönböztetéssel 
szembesülnek, és mivel ugyanazért a 
munkáért a férfiaknál alacsonyabb 
díjazásban részesülnek, és munkájukat sok 
esetben jogilag nem ismerik el, ennek 
következtében pedig nem jutnak megfelelő 
szociális védelemhez; mivel sok esetben az 
említett munkát igen veszélyes 
körülmények között és súlyos 
egészségügyi következmények mellett 
végzik;

Or. es

Módosítás 7
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel nők végzik a halászati 
vállalkozások adminisztrációját, 
felelősséget vállalva a pénzügyekért, a 
kikötői díjakért, a halárverésekért, a 
könyvelésért és a hálók javításáért, és 
mivel most, amikor az ágazat válságával 
kell szembenézni, egyre több a nők által 
végzett, el nem ismert – és sok esetben 
meg nem fizetett – munka;

D. mivel nők végzik a halászati 
vállalkozások adminisztrációját, 
felelősséget vállalva a pénzügyekért, a 
kikötői díjakért, a kirakodásokért, a 
halászhajók ellátásáért és kiszolgálásáért, 
a halárverésekért, a könyvelésért és a hálók 
javításáért, és mivel most, amikor az ágazat 
válságával kell szembenézni, egyre több a 
nők által végzett, el nem ismert – és sok 
esetben meg nem fizetett – munka, és a 
nők nem részesülhetnek a halászati 
tevékenység beszüntetése esetén nyújtott 
támogatásból sem;
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Or. es

Módosítás 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel nők végzik a halászati 
vállalkozások adminisztrációját, 
felelősséget vállalva a pénzügyekért, a 
kikötői díjakért, a halárverésekért, a 
könyvelésért és a hálók javításáért, és 
mivel most, amikor az ágazat válságával 
kell szembenézni, egyre több a nők által 
végzett, el nem ismert – és sok esetben 
meg nem fizetett – munka;

D. mivel igen gyakran a nők végzik a 
halászati vállalkozások adminisztrációját, 
felelősséget vállalva a pénzügyekért, a 
kikötői díjakért, a halárverésekért, a 
könyvelésért és a hálók javításáért, és 
mivel most, amikor az ágazat válságával 
kell szembenézni, egyre több a nők által 
végzett, el nem ismert – és sok esetben 
meg nem fizetett – munka;

Or. en

Módosítás 9
Barbara Matera

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel nők végzik a halászati 
vállalkozások adminisztrációját, 
felelősséget vállalva a pénzügyekért, a 
kikötői díjakért, a halárverésekért, a 
könyvelésért és a hálók javításáért, és 
mivel most, amikor az ágazat válságával 
kell szembenézni, egyre több a nők által 
végzett, el nem ismert – és sok esetben 
meg nem fizetett – munka;

D. mivel nők végzik a halászati 
vállalkozások adminisztrációját, 
felelősséget vállalva a pénzügyekért, a 
kikötői díjakért, a halárverésekért, a 
könyvelésért, a hálók elkészítéséért és 
javításáért, és mivel most, amikor az ágazat 
válságával kell szembenézni, egyre több a 
nők által végzett, el nem ismert – és sok 
esetben meg nem fizetett – munka;

Or. it

Módosítás 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo
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Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel még mindig túlságosan sok jogi 
és társadalmi akadály gátolja a nők teljes 
körű részvételét a halászati ágazat 
képviseletében, sőt egyes közösségekben 
vagy céhekben tiltják közreműködésüket a 
döntéshozó szervekben; 

Or. es

Módosítás 11
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel jellemzően a halászati 
ágazatban dolgozó nőket érintő 
megbetegedéseket nem ismerik el 
foglalkozási betegségekként;

Or. es

Módosítás 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket – különösen a 
2010/41/EU irányelv alkalmazása révén –
annak biztosítása érdekében, hogy a 
halászathoz kapcsolódó szakmákban 
dolgozó, házastársukat segítő és a családi 

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket – különösen a 
2010/41/EU irányelv alkalmazása révén –
annak biztosítása érdekében, hogy 
előmozdítsák és elérjék a nők halászati 
ágazatban végzett munkájának nagyobb 
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vállalkozásokban teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott nők a 
magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi 
elismerésben vagy társadalmi juttatásokban 
részesüljenek, valamint hogy 
béregyenlőség és egyéb szociális és 
gazdasági jogok illessék meg őket, ideértve 
a tengeri kockázatokra is kiterjedő 
biztosítást is;

fokú jogi és társadalmi elismerését, 
valamint biztosítsák, hogy a családi 
vállalkozásokban teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy a 
házastársukat segítő nők, akik ezáltal 
hozzájárulnak saját maguk és családjuk 
gazdasági fenntarthatóságához, a
magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi 
elismerésben vagy társadalmi juttatásokban 
részesüljenek, valamint hogy garantálják 
szociális és gazdasági jogaikat, többek 
között az egyenlő bérezést, a 
munkanélküli ellátásokat, amennyiben 
(átmenetileg vagy tartósan) elveszítik 
munkájukat, továbbá a 
nyugdíjjogosultságot, a szakmai és családi 
élet összeegyeztethetőségét, a szülési 
szabadság lehetőségét, a szociális 
biztonsághoz és az ingyenes egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférést, a munkahelyi 
biztonságot és egészségvédelmet, valamint
egyéb szociális és gazdasági jogokat, 
ideértve a tengeri kockázatokra is kiterjedő 
biztosítást is;

Or. es

Módosítás 13
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a halászathoz kapcsolódó 
szakmákban dolgozó, házastársukat segítő 
és a családi vállalkozásokban teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott nők a 
magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi 
elismerésben vagy társadalmi juttatásokban 
részesüljenek, valamint hogy 

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a halászathoz kapcsolódó 
szakmákban férjükkel együtt dolgozó,
valamint a családi vállalkozásokban teljes 
vagy részmunkaidőben foglalkoztatott nők 
a magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi
elismerésben és társadalmi juttatásokban 
részesüljenek. Ebben az esetben 
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béregyenlőség és egyéb szociális és 
gazdasági jogok illessék meg őket, ideértve 
a tengeri kockázatokra is kiterjedő 
biztosítást is;

különösen a 2010/41/EU irányelvet kell 
alkalmazni, és gondoskodni kell arról,
hogy a nőket béregyenlőség és egyéb 
szociális és gazdasági jogok illessék meg, 
ideértve a tengeri kockázatokra is kiterjedő 
biztosítást, valamint jellemzően a nőket 
érintő megbetegedéseknek foglalkozási 
betegségként történő elismerését is;

Or. es

Módosítás 14
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket – különösen a 
2010/41/EU irányelv alkalmazása révén –
annak biztosítása érdekében, hogy a 
halászathoz kapcsolódó szakmákban 
dolgozó, házastársukat segítő és a családi 
vállalkozásokban teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott nők a 
magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi 
elismerésben vagy társadalmi juttatásokban 
részesüljenek, valamint hogy 
béregyenlőség és egyéb szociális és 
gazdasági jogok illessék meg őket, ideértve 
a tengeri kockázatokra is kiterjedő 
biztosítást is;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket – különösen a 
2010/41/EU irányelv alkalmazása révén –
annak biztosítása érdekében, hogy a 
halászathoz kapcsolódó szakmákban 
dolgozó, házastársukat segítő és a családi 
vállalkozásokban teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott nők a 
magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi 
elismerésben vagy társadalmi juttatásokban 
részesüljenek, valamint hogy az egyenlő 
vagy egyenértékű munkáért egyenlő bér és 
egyéb szociális és gazdasági jogok illessék 
meg őket, ideértve a tengeri kockázatokra 
is kiterjedő biztosítást is;

Or. pt

Módosítás 15
Ana Miranda

Véleménytervezet
1 bekezdés



PE486.191v01-00 10/20 AM\897909HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket – különösen a 
2010/41/EU irányelv alkalmazása révén –
annak biztosítása érdekében, hogy a 
halászathoz kapcsolódó szakmákban 
dolgozó, házastársukat segítő és a családi 
vállalkozásokban teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott nők a 
magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi 
elismerésben vagy társadalmi juttatásokban 
részesüljenek, valamint hogy 
béregyenlőség és egyéb szociális és 
gazdasági jogok illessék meg őket, ideértve 
a tengeri kockázatokra is kiterjedő 
biztosítást is;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek lépéseket – különösen a 
2010/41/EU irányelv alkalmazása révén –
annak biztosítása érdekében, hogy a 
halászathoz kapcsolódó szakmákban 
dolgozó, házastársukat segítő és a családi 
vállalkozásokban teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatott nők a 
magánvállalkozói státusszal rendelkező 
személyekkel megegyező jogi 
elismerésben vagy társadalmi juttatásokban 
részesüljenek, valamint hogy 
béregyenlőség és egyéb szociális és 
gazdasági jogok illessék meg őket, ideértve 
a tengeri kockázatokra is kiterjedő 
biztosítást is, és azok terjedjenek ki a 
tevékenységek közegészségügyi okokból
történő kényszerű beszüntetésének 
időszakaira is (toxinok, természeti 
csapások, kiömlött anyagok, 
olajszennyezések), valamint a kisüzemi és 
kagylóhalászati ágazatban dolgozó nőket 
érintő bizonyos kórképek vagy betegségek 
(pl. reumatikus és csontrendszeri 
betegségek) elismerésére is;

Or. es

Módosítás 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli az ETHA 2014–2020 közötti 
időszakra megállapított, a halászattól 
függő közösségekben a foglalkoztatás, a 
területi kohézió és a társadalmi integráció 
növelésére irányuló prioritását az „Új 
készségek és munkahelyek 
menetrendjének” keretében, ezzel 
összefüggésben pedig felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
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KHP reformja során gondoskodjanak 
arról, hogy az ETHA végrehajtásának 
különböző szakaszaiban – a tervezést, a 
végrehajtást, a nyomon követést és az 
értékelést is ideértve – előmozdítják a 
férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget, 
valamint a nemi dimenzió integrációját;

Or. en

Módosítás 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. A jelenlegi (1) bekezdést megelőző (1)
bekezdés
Hangsúlyozza a nemi dimenzió, valamint 
a nemek közötti egyenlőség elve 
érvényesítésének fontosságát az uniós 
halászati politika reformjának valamennyi 
területén;

Or. es

Módosítás 18
Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot, hogy nemek 
szerinti bontásban gyűjtsön adatokat a 
halászati tevékenységekről, és ismerje el a 
halászok olyan kategóriáit is – pl. a 
kagylógyűjtők –, amelyek nem szerepelnek 
a halászati foglalkoztatási statisztikákban;
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Or. en

Módosítás 19
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy nemek szerinti 
bontásban biztosítsanak valós adatokat és 
statisztikákat, amelyeket a foglalkoztatás 
típusa (pl. teljes munkaidő, részmunkaidő, 
alkalmi munka), a jogállás (önálló 
vállalkozó, munkavállaló, közreműködő 
házastárs), valamint a termelés típusa 
(kis-, közép- vagy nagyüzemi halászat és 
akvakultúra) szerint bocsátanak 
rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a nők aktív 
részvétele a halászathoz kapcsolódó 
különböző tevékenységekben hozzájárul 
egyrészt a sajátos kulturális hagyományok 
és gyakorlatok megőrzéséhez, másrészt 
pedig a közösségek túléléséhez is, ezáltal 
biztosítva e régiók kulturális 
sokszínűségének védelmét;

Or. es
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Módosítás 21
Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék 
figyelembe a nők halászati iparágban 
betöltött fontos gazdasági, társadalmi és 
kulturális szerepét, annak érdekében, 
hogy hozzáférhessenek a szociális 
ellátásokhoz, valamint hogy ily módon is 
gondoskodjanak a nemek 
kiegyensúlyozott képviseletéről a halászati 
vonatkozású foglalkozásokban;

Or. en

Módosítás 22
Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák és 
ismerjék el a halászok házastársainak és 
partnereinek ahhoz fűződő jogait, hogy 
tagságot vállalhassanak és 
megválaszthatók legyenek a tagállamok 
valamennyi szintjén működő halászati 
szervezetekben;

Or. en

Módosítás 23
Rovana Plumb
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Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a nők számára 
kvótákat állapítanak meg a halászati 
ágazatban, valamint hogy a 
jogszabályokba egyértelműen 
belefoglalják a kvóták kiosztásának 
összefüggésében a házastársi közös 
vagyon elvét;

Or. en

Módosítás 24
Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy készítsenek társadalmi 
tanulmányt azzal a céllal, hogy felmérjék 
a kvóták bevezetésének hatásait a 
halászati közösségekben, az ilyen 
közösségekben bekövetkező esetleges 
társadalmi változások nyomon követése 
érdekében, mégpedig olyan társadalmi 
mutatók alkalmazásával, mint például az 
iskolázottsági szint, a feleségek és 
partnerek hozzájárulása, az egészség, a 
gyermekek életkora, az anyák 
hajlandósága arra, hogy továbbadják a 
halászmesterséget gyermekeiknek, 
valamint a családok és a közösségek 
jóléte;

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati 
Alap támogatásait oly módon kell 
elosztani, hogy a halászati ágazatot annak 
újratervezése és megfelelő létesítmények 
(például a hajókon vagy a kikötőkben lévő 
öltözők) biztosítása révén a nők számára 
kedvezőbbé lehessen tenni; 

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati 
Alap támogatásait oly módon kell 
elosztani, hogy a halászati ágazatot annak 
újratervezése és megfelelő létesítmények 
(például a hajókon vagy a kikötőkben lévő 
öltözők) biztosítása révén a nők számára 
kedvezőbbé lehessen tenni; sürgeti a 
Bizottságot, hogy támogassa azokat az 
egyedi projekteket, amelyek célja a nők 
szerepének elismerése, előmozdítása és 
diverzifikációja a halászathoz kapcsolódó
területeken;

Or. es

Módosítás 26
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati 
Alap támogatásait oly módon kell 
elosztani, hogy a halászati ágazatot annak 
újratervezése és megfelelő létesítmények 
(például a hajókon vagy a kikötőkben lévő 
öltözők) biztosítása révén a nők számára 
kedvezőbbé lehessen tenni;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati 
Alap támogatásait oly módon kell 
elosztani, hogy a halászati ágazatot annak 
újratervezése és megfelelő létesítmények 
(például a hajókon vagy a kikötőkben lévő 
öltözők) biztosítása révén a nők számára 
kedvezőbbé lehessen tenni; különös 
figyelmet kell fordítani a halászhajók 
korszerűsítésére annak érdekében, hogy 
javítsák a munkavégzési és higiéniai 
feltételeket a halászhajók fedélzetén, 
továbbá a termékminőséget és az 
energiahatékonyságot, valamint 
biztosítsák a halászati eszközök 
szelektivitását;
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Módosítás 27
Rovana Plumb

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati 
Alap támogatásait oly módon kell 
elosztani, hogy a halászati ágazatot annak 
újratervezése és megfelelő létesítmények 
(például a hajókon vagy a kikötőkben lévő 
öltözők) biztosítása révén a nők számára 
kedvezőbbé lehessen tenni;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati 
Alap támogatásait oly módon kell 
elosztani, hogy a halászati ágazatot annak 
újratervezése és megfelelő létesítmények 
(például a hajókon vagy a kikötőkben lévő 
öltözők) biztosítása révén a nők számára 
környezeti szempontból kedvezőbbé 
lehessen tenni;

Or. en

Módosítás 28
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati 
Alap támogatásait oly módon kell 
elosztani, hogy a halászati ágazatot annak 
újratervezése és megfelelő létesítmények 
(például a hajókon vagy a kikötőkben lévő 
öltözők) biztosítása révén a nők számára 
kedvezőbbé lehessen tenni;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap támogatásait 
oly módon kell elosztani, hogy a halászati 
ágazatot annak újratervezése és megfelelő 
létesítmények (például a hajókon vagy a 
kikötőkben lévő öltözők) biztosítása révén 
a nők számára kedvezőbbé lehessen tenni;

Or. pt

Módosítás 29
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. szorgalmazza egy kisüzemi halászatra 
irányuló közösségi támogatási program 
kidolgozását, amely különféle eszközöket 
hasznosít, különösen pénzügyi 
szempontból (ilyen például a jövőbeli 
ETHA és a közös piacszervezés stb.), 
annak érdekében, hogy reagáljon e 
szegmens sajátos problémáira, és 
támogassa az érintett halászati 
tevékenységek fenntartható helyi 
irányítását, egyúttal figyelembe véve a 
nőket érintő problémákat is a szóban 
forgó ágazatban;

Or. pt

Módosítás 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai 
Halászati Alapon keresztül támogassa a 
halászati ágazatban dolgozó nők szakmai 
képzésének és oktatásának javítását annak 
érdekében, hogy könnyebben 
elhelyezkedhessenek műszaki és vezetési 
pozíciókban;

3. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy az Európai Halászati Alapon és a 
strukturális alapokon keresztül támogassa 
a halászati ágazatban dolgozó nők szakmai 
képzésének és oktatásának javítását annak 
érdekében, hogy könnyebben 
elhelyezkedhessenek műszaki és vezetési 
pozíciókban; ugyancsak kéri, hogy a 
képzési lehetőségek és a rendelkezésre álló 
finanszírozás felhasználása érdekében 
hozzák létre az azokkal kapcsolatos jobb 
információterjesztés mechanizmusait;

Or. es

Módosítás 31
Inês Cristina Zuber
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai 
Halászati Alapon keresztül támogassa a 
halászati ágazatban dolgozó nők szakmai 
képzésének és oktatásának javítását annak 
érdekében, hogy könnyebben 
elhelyezkedhessenek műszaki és vezetési 
pozíciókban;

3. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapon keresztül 
támogassa a halászati ágazatban dolgozó 
nők szakmai képzésének és oktatásának 
javítását annak érdekében, hogy 
könnyebben elhelyezkedhessenek műszaki 
és vezetési pozíciókban;

Or. pt

Módosítás 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a Bizottság arra irányuló
szándékát, hogy kiterjessze a tanácsadó 
testületek szerepét, ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
növeljék a női halászati és akvakultúra-
szervezeteknek a halászati és akvakultúra-
ágazati tanácsadó bizottságban (ACFA) és 
a regionális tanácsadó testületekben való 
részvételét;

Or. en

Módosítás 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani 
és meg kell erősíteni a nők hatékony 
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részvételét a halászati ágazat európai, 
nemzeti és regionális szintű képviseleti, 
döntéshozó és tanácsadó szerveiben;

Or. es

Módosítás 34
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak nagyobb 
finanszírozást az olyan akvakultúra-
tevékenységek területén folytatott
közösségi kutatóprogramoknak, amelyek 
a halászati ágazatban ösztönzik a 
növekedést, az új munkahelyek 
kialakításának egyik eszközeként, 
amelyekből a nők a kvóták elve alapján 
részesülnek;

Or. en

Módosítás 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat annak fontosságára, hogy a 
nők közreműködjenek olyan kutatási 
projektekben, amelyek a halászati ágazat 
szerkezetátalakításának negatív 
következményeire összpontosítanak, mivel 
tapasztalataik egyrészt értékes 
hozzájárulást jelentenek, másrészt pedig 
garantálni kell a nemi dimenzió kellő 
mértékű figyelembevételét;
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Módosítás 36
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az EU-nak a 
munkahelyteremtés szempontjából 
potenciállal rendelkező befektetéseit a 
globális halászati piacok felé kell 
orientálnia, azáltal, hogy értékesíti 
technológiáját és know-how-ját annak 
érdekében, hogy oly módon kezelje a 
biztonság és fenntarthatóság kérdéseivel 
kapcsolatos kihívásokat, hogy ezen 
intézkedések révén a nők e területen 
végzett munkáját is támogatja;

Or. en

Módosítás 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza a kagylóhalászattal
foglalkozó nők sajátos helyzetét (ezt a 
munkát főként 50 év feletti nők végzik, 
akik munkájuk következtében 
egészségügyi problémákkal küzdenek), 
ismételten kérve a Bizottságot arra, hogy 
dolgozzon ki egyedi kísérleti projektet, 
amely mindezen szempontokra kiterjed, és 
megoldásokat kínál az ilyen jellegű 
tevékenységből eredő problémákra;

Or. es


