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Poprawka 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Projekt opinii
Odniesienie 2a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając analizę Departamentu 
Tematycznego w sprawie roli kobiet w 
zrównoważonym rozwoju europejskich 
obszarów połowowych, maj 2008 r.;

Or. en

Poprawka 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety odgrywają 
kluczową rolę w dziedzinach związanych z 
rybołówstwem takich jak akwakultura, 
przetwórstwo ryb, marketing i zarządzanie 
oraz na różne sposoby wspierają osoby 
zatrudnione w sektorze rybołówstwa;

A. mając na uwadze, że kobiety odgrywają 
kluczową rolę w dziedzinach związanych z 
rybołówstwem takich jak akwakultura, 
połów skorupiaków, przetwórstwo ryb, 
marketing i zarządzanie oraz na różne 
sposoby wspierają osoby zatrudnione w 
sektorze rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 3
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Punkt A preambuły
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Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety odgrywają 
kluczową rolę w dziedzinach związanych z 
rybołówstwem takich jak akwakultura, 
przetwórstwo ryb, marketing i zarządzanie 
oraz na różne sposoby wspierają osoby 
zatrudnione w sektorze rybołówstwa;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Poprawka 4
Barbara Matera

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety odgrywają 
kluczową rolę w dziedzinach związanych z 
rybołówstwem takich jak akwakultura, 
przetwórstwo ryb, marketing i zarządzanie 
oraz na różne sposoby wspierają osoby 
zatrudnione w sektorze rybołówstwa;

A. mając na uwadze, że kobiety odgrywają 
kluczową rolę w dziedzinach związanych z 
rybołówstwem takich jak akwakultura 
ekstensywna i intensywna, przetwórstwo 
ryb, marketing i zarządzanie oraz na różne 
sposoby wspierają osoby zatrudnione w 
sektorze rybołówstwa;

Or. it

Poprawka 5
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że 85% kobiet 
pracujących w sektorze rybołówstwa jest 

B. mając na uwadze potrzebę 
uwidocznienia pracy kobiet w sektorze 
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zatrudnionych przy połowach na małą 
skalę i połowach metodami tradycyjnymi 
oraz mając na uwadze, że w wielu 
regionach przybrzeżnych Europy połowy 
te stanowią główne źródło dochodu;

rybołówstwa, zważywszy, że 85% kobiet 
pracujących w tym sektorze jest 
zatrudnionych przy połowach na małą 
skalę i połowach metodami tradycyjnymi,
oraz mając na uwadze, że w wielu 
regionach przybrzeżnych Europy połowy 
te stanowią główne źródło dochodu;

Or. es

Poprawka 6
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety są 
dyskryminowanie w sektorze rybołówstwa 
pod względem gospodarczym oraz mając 
na uwadze, że otrzymują niższe płace niż 
mężczyźni za tę samą pracę, a w wielu 
przypadkach praca ta nie jest prawnie 
uznawana;

C. mając na uwadze, że kobiety są 
dyskryminowanie w sektorze rybołówstwa 
pod względem gospodarczym oraz mając 
na uwadze, że otrzymują niższe płace niż 
mężczyźni za tę samą pracę, a w wielu 
przypadkach praca ta nie jest prawnie 
uznawana i w związku z tym kobiety nie 
mają dostępu do odpowiedniej ochrony 
socjalnej; mając ponadto na uwadze, że 
wykonywanie tej pracy wiąże się często z 
wysokim ryzykiem lub poważnym 
zagrożeniem dla zdrowia;

Or. es

Poprawka 7
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Punkt D preambuły
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Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety zajmują 
się rybołówstwem od strony 
administracyjnej i przejmują 
odpowiedzialność za sprawy finansowe, 
opłaty portowe, aukcje rybne, księgowość i 
naprawę sieci oraz mając na uwadze, że 
niedoceniana i w wielu przypadkach 
nieodpłatna praca kobiet jest podejmowana 
coraz częściej, ponieważ sektor stoi w 
obliczu kryzysu;

D. mając na uwadze, że kobiety zajmują 
się rybołówstwem od strony 
administracyjnej i przejmują 
odpowiedzialność za sprawy finansowe, 
opłaty portowe, rozładunki, zaopatrzenie i 
pomoc na statkach rybackich, aukcje 
rybne, księgowość i naprawę sieci oraz 
mając na uwadze, że niedoceniana i w 
wielu przypadkach nieodpłatna praca 
kobiet jest podejmowana coraz częściej, 
ponieważ sektor stoi w obliczu kryzysu, a 
kobiety nie mają dostępu do pomocy z 
tytułu zaprzestania działalności;

Or. es

Poprawka 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety zajmują 
się rybołówstwem od strony 
administracyjnej i przejmują 
odpowiedzialność za sprawy finansowe, 
opłaty portowe, aukcje rybne, księgowość i 
naprawę sieci oraz mając na uwadze, że 
niedoceniana i w wielu przypadkach 
nieodpłatna praca kobiet jest podejmowana 
coraz częściej, ponieważ sektor stoi w 
obliczu kryzysu;

D. mając na uwadze, że kobiety dość 
często zajmują się rybołówstwem od strony 
administracyjnej i przejmują 
odpowiedzialność za sprawy finansowe, 
opłaty portowe, aukcje rybne, księgowość i 
naprawę sieci oraz mając na uwadze, że 
niedoceniana i w wielu przypadkach 
nieodpłatna praca kobiet jest podejmowana 
coraz częściej, ponieważ sektor stoi w 
obliczu kryzysu;

Or. en

Poprawka 9
Barbara Matera
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Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety zajmują 
się rybołówstwem od strony 
administracyjnej i przejmują 
odpowiedzialność za sprawy finansowe, 
opłaty portowe, aukcje rybne, księgowość i 
naprawę sieci oraz mając na uwadze, że 
niedoceniana i w wielu przypadkach 
nieodpłatna praca kobiet jest podejmowana 
coraz częściej, ponieważ sektor stoi w 
obliczu kryzysu;

D. mając na uwadze, że kobiety zajmują 
się rybołówstwem od strony 
administracyjnej i przejmują 
odpowiedzialność za sprawy finansowe, 
opłaty portowe, aukcje rybne, księgowość, 
wytwarzanie i naprawę sieci oraz mając na 
uwadze, że niedoceniana i w wielu 
przypadkach nieodpłatna praca kobiet jest 
podejmowana coraz częściej, ponieważ 
sektor stoi w obliczu kryzysu;

Or. it

Poprawka 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że nadal istnieje 
zbyt wiele prawnych i społecznych barier, 
które utrudniają kobietom z sektora 
rybołówstwa pełne uczestnictwo w 
działalności przedstawicielskiej, w tym 
zakaz udziału w organach decyzyjnych 
niektórych wspólnot lub stowarzyszeń;

Or. es

Poprawka 11
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Punkt Da preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że określone 
choroby, na jakie cierpią kobiety 
pracujące w sektorze rybołówstwa, nie są 
uznawane za choroby zawodowe;

Or. es

Poprawka 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków w celu 
dopilnowania tego, by praca kobiet 
zatrudnionych w zawodach związanych z 
rybołówstwem, pomagających swoim 
mężom oraz zatrudnionych na cały etat lub 
na pół etatu w przedsiębiorstwach 
rodzinnych została prawnie uregulowana 
lub objęta świadczeniami społecznymi na 
takich samych zasadach, jak w przypadku 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, w szczególności poprzez 
zastosowanie dyrektywy 2010/41/UE, oraz 
wzywa do zapewnienia kobietom równości 
płac oraz innych praw społecznych i 
gospodarczych, w tym ubezpieczenia 
obejmującego ryzyko morskie;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków mających na celu 
promowanie i zwiększenie prawnego i 
społecznego uznania pracy kobiet 
zatrudnionych w sektorze rybołówstwa
oraz dopilnowanie, by praca kobiet 
zatrudnionych na cały etat lub na pół etatu 
w przedsiębiorstwach rodzinnych lub 
pomagających swoim mężom, które w ten 
sposób przyczyniają się do zrównoważenia 
swoich dochodów oraz dochodów całego 
gospodarstwa domowego, została prawnie 
uregulowana lub objęta świadczeniami 
społecznymi na takich samych zasadach, 
jak w przypadku osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, w 
szczególności poprzez zastosowanie 
dyrektywy 2010/41/UE, oraz wzywa do 
zapewnienia im ich praw społecznych i 
gospodarczych, w tym równości płac, 
świadczeń z tytułu bezrobocia w 
przypadku czasowego lub definitywnego 
przerwania pracy, prawa do emerytury, 
możliwości godzenia pracy z życiem 
rodzinnym, dostępu do urlopu 
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rodzicielskiego, dostępu do ubezpieczenia 
społecznego i do bezpłatnych usług 
zdrowotnych, ochrony bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników oraz ubezpieczenia 
obejmującego ryzyko morskie;

Or. es

Poprawka 13
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków w celu 
dopilnowania tego, by praca kobiet 
zatrudnionych w zawodach związanych z 
rybołówstwem, pomagających swoim 
mężom oraz zatrudnionych na cały etat lub 
na pół etatu w przedsiębiorstwach 
rodzinnych została prawnie uregulowana 
lub objęta świadczeniami społecznymi na 
takich samych zasadach, jak w przypadku 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, w szczególności poprzez 
zastosowanie dyrektywy 2010/41/UE, oraz 
wzywa do zapewnienia kobietom równości 
płac oraz innych praw społecznych i 
gospodarczych, w tym ubezpieczenia 
obejmującego ryzyko morskie;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków w celu 
dopilnowania tego, by praca kobiet 
zatrudnionych w zawodach związanych z 
rybołówstwem, pracujących ze swoimi 
mężami oraz zatrudnionych na cały etat lub 
na pół etatu w przedsiębiorstwach 
rodzinnych została prawnie uregulowana i 
objęta świadczeniami społecznymi na 
takich samych zasadach, jak w przypadku 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek; w szczególności należy 
zastosować tu dyrektywę 2010/41/UE, oraz 
zapewnić kobietom równość płac oraz inne 
prawa społeczne i gospodarcze, w tym 
ubezpieczenie obejmujące ryzyko morskie, 
a także uznanie ich szczególnych chorób 
za choroby zawodowe;

Or. es

Poprawka 14
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków w celu 
dopilnowania tego, by praca kobiet 
zatrudnionych w zawodach związanych z 
rybołówstwem, pomagających swoim 
mężom oraz zatrudnionych na cały etat lub 
na pół etatu w przedsiębiorstwach 
rodzinnych została prawnie uregulowana 
lub objęta świadczeniami społecznymi na 
takich samych zasadach, jak w przypadku 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, w szczególności poprzez 
zastosowanie dyrektywy 2010/41/UE, oraz 
wzywa do zapewnienia kobietom równości 
płac oraz innych praw społecznych i 
gospodarczych, w tym ubezpieczenia 
obejmującego ryzyko morskie;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków w celu 
dopilnowania tego, by praca kobiet 
zatrudnionych w zawodach związanych z 
rybołówstwem, pomagających swoim 
mężom oraz zatrudnionych na cały etat lub 
na pół etatu w przedsiębiorstwach 
rodzinnych została prawnie uregulowana 
lub objęta świadczeniami społecznymi na 
takich samych zasadach, jak w przypadku 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, w szczególności poprzez 
zastosowanie dyrektywy 2010/41/UE, oraz 
wzywa do zapewnienia kobietom równości 
płac w przypadku wykonywania takiej 
samej pracy lub pracy o takiej samej bądź 
równoważnej wartości oraz innych praw 
społecznych i gospodarczych, w tym 
ubezpieczenia obejmującego ryzyko 
morskie;

Or. pt

Poprawka 15
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków w celu 
dopilnowania tego, by praca kobiet 
zatrudnionych w zawodach związanych z 
rybołówstwem, pomagających swoim 
mężom oraz zatrudnionych na cały etat lub 
na pół etatu w przedsiębiorstwach 

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do poczynienia kroków w celu 
dopilnowania tego, by praca kobiet 
zatrudnionych w zawodach związanych z 
rybołówstwem, pomagających swoim 
mężom oraz zatrudnionych na cały etat lub 
na pół etatu w przedsiębiorstwach 
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rodzinnych została prawnie uregulowana 
lub objęta świadczeniami społecznymi na 
takich samych zasadach, jak w przypadku 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, w szczególności poprzez 
zastosowanie dyrektywy 2010/41/UE, oraz 
wzywa do zapewnienia kobietom równości 
płac oraz innych praw społecznych i 
gospodarczych, w tym ubezpieczenia 
obejmującego ryzyko morskie;

rodzinnych została prawnie uregulowana 
lub objęta świadczeniami społecznymi na 
takich samych zasadach, jak w przypadku 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, w szczególności poprzez 
zastosowanie dyrektywy 2010/41/UE, oraz 
wzywa do zapewnienia kobietom równości 
płac oraz innych praw społecznych i 
gospodarczych, w tym ubezpieczenia 
obejmującego ryzyko morskie oraz okresy 
przymusowej bezczynności wynikającej z 
kwestii zdrowia publicznego (toksyny, 
klęski żywiołowe, wycieki ropy naftowej i 
innych substancji), jak również uznania 
pewnych chorób, na jakie cierpią kobiety 
zatrudnione w sektorze rybołówstwa 
przybrzeżnego i przy połowach 
skorupiaków (takich jak choroby 
reumatyczne i choroby układu kostnego);

Or. es

Poprawka 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje priorytet 
EFMR na lata 2014–2020 mający na celu 
zwiększenie zatrudnienia, spójności 
terytorialnej oraz włączenia społecznego 
społeczności utrzymujących się z 
rybołówstwa w ramach Programu na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, 
w związku z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia poprzez 
reformę WPRyb, aby równe możliwości 
dla mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienie 
perspektywy płci były wspierane na 
poszczególnych etapach realizacji EFMR, 
włącznie z jego tworzeniem, wdrażaniem, 
kontrolą i oceną;
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Poprawka 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. Ustęp 1 poprzedzający obecny ustęp 1
podkreśla znaczenie zintegrowanego 
traktowania tematyki płci i zasady 
równości kobiet i mężczyzn we wszystkich 
dziedzinach reformy polityki rybołówstwa 
UE;

Or. es

Poprawka 18
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do zebrania danych z 
sektora rybołówstwa dotyczących płci oraz 
do uznania kategorii rybaków, które nie 
są uwzględniane w statystykach 
dotyczących zatrudnienia w rybołówstwie, 
tj. zbieracze skorupiaków;

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

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
rzeczywistych danych i statystyk dla obu 
płci, uwzględniających podział na rodzaj 
zatrudnienia (np. pełen etat, pół etatu, 
praca dorywcza), status 
(samozatrudnienie, pensja, 
współpracujący małżonek) oraz rodzaj 
produkcji (na niewielką, średnią lub dużą 
skalę w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury);

Or. en

Poprawka 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę na to, że aktywne 
uczestnictwo kobiet w różnych sektorach 
działalności związanych z rybołówstwem 
przyczynia się do utrzymania tradycji 
kulturowych i odrębnych zwyczajów oraz 
pomaga społecznościom rybackim w 
przetrwaniu, zapewniając w ten sposób 
ochronę różnorodności kulturowej tych 
regionów;

Or. es
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Poprawka 21
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia znaczenia gospodarczej, 
społecznej i kulturowej roli kobiet w 
sektorze rybołówstwa, tak aby mogły one 
mieć dostęp do świadczeń społecznych, 
oraz w celu zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji płci w zawodach związanych 
z rybołówstwem;

Or. en

Poprawka 22
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania i uznawania 
praw żon lub partnerek rybaków, tak aby 
mogły one być członkami organizacji 
rybackich na wszystkich szczeblach w 
państwach członkowskich oraz 
kandydować w wyborach do tych 
organizacji;

Or. en

Poprawka 23
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
kobietom przydzielano kwoty w sektorze 
rybołówstwa, oraz do wyraźnego 
włączenia do prawodawstwa zasady 
współwłasności dla żon w odniesieniu do 
przydziału kwot;

Or. en

Poprawka 24
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia badania 
społecznego mającego za zadanie ocenić, 
jakie skutki odniesie w społecznościach 
rybackich wprowadzenie kwot, w celu 
kontroli potencjalnych zmian społecznych 
w tych społecznościach przy 
wykorzystaniu wskaźników społecznych, 
takich jak poziom wykształcenia, pomoc 
ze strony żon i partnerek, stan zdrowia, 
wiek dzieci, chęć matek do przekazywania 
zawodu rybaka dzieciom, dobrostan 
rodzin i społeczności;

Or. en

Poprawka 25
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w taki sposób, aby sektor 
rybołówstwa stał się bardziej przyjazny 
kobietom – poprzez jego reorganizację i 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza (np. 
przebieralni na statkach lub w portach).

2. podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w taki sposób, aby sektor 
rybołówstwa stał się bardziej przyjazny 
kobietom – poprzez jego reorganizację i 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza (np. 
przebieralni na statkach lub w portach); 
wzywa Komisję do wsparcia 
poszczególnych projektów, których cele 
obejmują uznanie, promowanie i 
zróżnicowanie roli kobiet w dziedzinach 
związanych z rybołówstwem;

Or. es

Poprawka 26
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w taki sposób, aby sektor 
rybołówstwa stał się bardziej przyjazny 
kobietom – poprzez jego reorganizację i 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza (np. 
przebieralni na statkach lub w portach);

2. podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w taki sposób, aby sektor 
rybołówstwa stał się bardziej przyjazny 
kobietom – poprzez jego reorganizację i 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza (np. 
przebieralni na statkach lub w portach); 
szczególny nacisk należy położyć na 
modernizację floty rybackiej w celu 
poprawienia warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy, podniesienia jakości 
produktów, zwiększenia efektywności 
energetycznej i zapewnienia wszelkich 
niezbędnych narzędzi połowowych;

Or. lt
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Poprawka 27
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w taki sposób, aby sektor 
rybołówstwa stał się bardziej przyjazny 
kobietom – poprzez jego reorganizację i 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza (np. 
przebieralni na statkach lub w portach);

2. Podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w taki sposób, aby sektor 
rybołówstwa stał się środowiskiem 
bardziej przyjaznym kobietom – poprzez 
jego reorganizację i zapewnienie 
odpowiedniego zaplecza (np. przebieralni 
na statkach lub w portach);

Or. en

Poprawka 28
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego w taki sposób, aby sektor 
rybołówstwa stał się bardziej przyjazny 
kobietom – poprzez jego reorganizację i 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza (np. 
przebieralni na statkach lub w portach);

2. podkreśla potrzebę przydzielania 
środków z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w taki sposób, 
aby sektor rybołówstwa stał się bardziej 
przyjazny kobietom – poprzez jego 
reorganizację i zapewnienie 
odpowiedniego zaplecza (np. przebieralni 
na statkach lub w portach);

Or. pt

Poprawka 29
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. popiera opracowanie wspólnotowego 
programu wsparcia rybołówstwa na 
niewielką skalę, który w oparciu o 
różnorodne instrumenty, zwłaszcza 
finansowe (takie jak przyszły EFMR, 
wspólna organizacja rynków i inne), 
służyłby do rozwiązywania specyficznych 
problemów tego sektora i wspierał 
zrównoważone zarządzanie lokalne i 
uwzględniałby problemy dotyczące kobiet 
pracujących w tym sektorze;

Or. pt

Poprawka 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do wspierania
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
zapewnienia kobietom większej liczby 
kursów i szkoleń zawodowych, aby 
udostępnić im w szerszym zakresie 
stanowiska techniczne i kierownicze.

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do udzielenia wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rybackiego i funduszy 
strukturalnych, zapewnienia kobietom 
większej liczby kursów i szkoleń 
zawodowych, aby udostępnić im w 
szerszym zakresie stanowiska techniczne i 
kierownicze; wzywa także do 
ustanowienia mechanizmów 
umożliwiających lepsze informowanie o 
możliwościach szkolenia, jak również o 
dostępnych środkach finansowych 
pozwalających na korzystanie z tych 
szkoleń;

Or. es
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Poprawka 31
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do wspierania 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
zapewnienia kobietom większej liczby 
kursów i szkoleń zawodowych, aby 
udostępnić im w szerszym zakresie 
stanowiska techniczne i kierownicze.

3. wzywa Komisję do wspierania 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, zapewnienia kobietom 
większej liczby kursów i szkoleń 
zawodowych, aby udostępnić im w 
szerszym zakresie stanowiska techniczne i 
kierownicze.

Or. pt

Poprawka 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, by rozszerzyć kompetencje 
komitetów doradczych, w związku z tym 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zwiększenia udziału kobiecych organizacji 
zajmujących się rybołówstwem i 
akwakulturą w Komitecie Doradczym ds. 
Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA) oraz 
Regionalnych Komitetach Doradczych 
(RAC);

Or. en

Poprawka 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę promowania i 
zwiększenia rzeczywistego udziału kobiet 
w organach przedstawicielskich, 
decyzyjnych i doradczych sektora 
rybołówstwa na szczeblu europejskim, 
krajowym i regionalnym;

Or. es

Poprawka 34
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia większych 
funduszy na programy badań społeczności 
nad działaniami w dziedzinie 
akwakultury, które przyczyniają się do 
wzrostu w sektorze rybołówstwa, jako 
środka umożliwiającego tworzenie miejsc 
pracy, które należy oferować również 
kobietom zgodnie z zasadą systemu kwot;

Or. en

Poprawka 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie udziału kobiet w 
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projektach badawczych dotyczących 
wpływu restrukturyzacji sektora 
rybołówstwa, którego celem jest 
uwzględnienie ich doświadczenia 
stanowiącego bardzo cenny wkład oraz 
zapewnienie tego, by wymiar równości 
płci został należycie uwzględniony;

Or. es

Poprawka 36
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że UE powinna kierować 
swoje inwestycje wykazujące potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy na 
globalne rynki rybackie poprzez sprzedaż 
swojej technologii i wiedzy 
specjalistycznej w celu sprostania 
wszelkim wyzwaniom związanym z 
kwestiami bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju, wspierając 
takimi działaniami również pracę kobiet w 
tym obszarze;

Or. en

Poprawka 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zwraca szczególną uwagę na sytuację 
poławiaczek skorupiaków (pracę tę 
wykonują głównie kobiety powyżej 50 
roku życia, mające problemy zdrowotne 



PE486.191v01-00 22/22 AM\897909PL.doc

PL

spowodowane wykonywaną pracą) i w 
związku z tym ponownie zwraca się do 
Komisji z wezwaniem, aby opracowała 
specjalny projekt pilotażowy 
uwzględniający wszystkie aspekty i 
dostarczający rozwiązań problemów 
wynikających z tej pracy;

Or. es


