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Amendamentul 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Proiect de aviz
Referirea 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere studiul Departamentului 
tematic referitor la „Rolul femeilor în 
dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit 
europene” din mai 2008,

Or. en

Amendamentul 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile joacă un rol 
fundamental în domenii legate de pescuit, 
cum ar fi acvacultura, procesarea și 
comercializarea peștelui, precum și 
gestionarea resurselor piscicole și oferă alte 
forme de sprijin celor care lucrează în 
industria pescuitului;

A. întrucât femeile joacă un rol 
fundamental în domenii legate de pescuit, 
cum ar fi acvacultura, culesul de scoici, 
procesarea și comercializarea peștelui, 
precum și gestionarea resurselor piscicole 
și oferă alte forme de sprijin celor care 
lucrează în industria pescuitului;

Or. es

Amendamentul 3
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile joacă un rol 
fundamental în domenii legate de pescuit, 
cum ar fi acvacultura, procesarea și 

A. întrucât femeile joacă un rol 
fundamental în domenii legate de pescuit, 
respectiv de acvacultură, de procesarea și 
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comercializarea peștelui, precum și 
gestionarea resurselor piscicole și oferă alte 
forme de sprijin celor care lucrează în 
industria pescuitului;

comercializarea peștelui, precum și 
gestionarea resurselor piscicole și oferă alte 
forme de sprijin celor care lucrează în 
industria pescuitului;

Or. es

Amendamentul 4
Barbara Matera

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile joacă un rol 
fundamental în domenii legate de pescuit, 
cum ar fi acvacultura, procesarea și 
comercializarea peștelui, precum și 
gestionarea resurselor piscicole și oferă alte 
forme de sprijin celor care lucrează în 
industria pescuitului;

A. întrucât femeile joacă un rol 
fundamental în domenii legate de pescuit, 
cum ar fi acvacultura extensivă și 
intensivă, procesarea și comercializarea 
peștelui, precum și gestionarea resurselor 
piscicole și oferă alte forme de sprijin celor 
care lucrează în industria pescuitului;

Or. it

Amendamentul 5
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât 85 % din femeile care 
desfășoară activități în sectorul pescuitului
lucrează în unități piscicole mici și 
artizanale și întrucât în numeroase regiuni 
de coastă ale Europei aceste unități 
piscicole reprezintă principala sursă de 
venit a femeilor;

B. întrucât trebuie făcută vizibilă 
activitatea femeilor în sectorul 
pescuitului, având în vedere faptul că 
85 % din femeile care desfășoară activități 
în acest domeniu lucrează în unități 
piscicole mici și artizanale și întrucât în 
numeroase regiuni de coastă ale Europei 
aceste unități piscicole reprezintă 
principala sursă de venit a femeilor;

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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât femeile sunt discriminate din 
punct de vedere economic în sectorul 
pescuitului și întrucât acestea sunt 
remunerate mai puțin decât bărbații pentru 
aceeași muncă și, în numeroase cazuri, 
munca realizată de acestea nu este 
recunoscută legal;

C. întrucât femeile sunt discriminate din 
punct de vedere economic în sectorul 
pescuitului și întrucât acestea sunt 
remunerate mai puțin decât bărbații pentru 
aceeași muncă și, în numeroase cazuri, 
munca realizată de acestea nu este 
recunoscută legal, drept pentru care ele nu 
au acces la o protecție socială 
corespunzătoare; întrucât, totodată, în 
multe cazuri, aceste activități comportă un 
nivel ridicat de risc sau probleme grave de 
sănătate;

Or. es

Amendamentul 7
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât femeile se ocupă de partea 
administrativă a întreprinderilor de pescuit, 
fiind responsabile de aspectele financiare, 
taxele portuare, licitațiile de pescuit, 
evidența contabilă și repararea plaselor și 
întrucât numărul cazurilor de muncă 
nerecunoscută – și neremunerată, în 
numeroase situații – efectuată de femei 
crește atunci când industria se confruntă cu 
o criză;

D. întrucât femeile se ocupă de partea 
administrativă a întreprinderilor de pescuit, 
fiind responsabile de aspectele financiare, 
taxele portuare, descărcarea, 
aprovizionarea și asistența acordată 
pescarilor, licitațiile de pescuit, evidența 
contabilă și repararea plaselor și întrucât 
numărul cazurilor de muncă nerecunoscută 
– și neremunerată, în numeroase situații –
efectuată de femei crește atunci când 
industria se confruntă cu o criză, acestea 
neputând accesa ajutoarele în cazul în 
care activitatea stagnează;
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Or. es

Amendamentul 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât femeile se ocupă de partea 
administrativă a întreprinderilor de pescuit, 
fiind responsabile de aspectele financiare, 
taxele portuare, licitațiile de pescuit, 
evidența contabilă și repararea plaselor și 
întrucât numărul cazurilor de muncă 
nerecunoscută – și neremunerată, în 
numeroase situații – efectuată de femei 
crește atunci când industria se confruntă cu 
o criză;

D. întrucât femeile se ocupă destul de 
frecvent de partea administrativă a 
întreprinderilor de pescuit, fiind 
responsabile de aspectele financiare, taxele 
portuare, licitațiile de pescuit, evidența 
contabilă și repararea plaselor și întrucât 
numărul cazurilor de muncă nerecunoscută 
– și neremunerată, în numeroase situații –
efectuată de femei crește atunci când 
industria se confruntă cu o criză;

Or. en

Amendamentul 9
Barbara Matera

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât femeile se ocupă de partea 
administrativă a întreprinderilor de pescuit, 
fiind responsabile de aspectele financiare, 
taxele portuare, licitațiile de pescuit, 
evidența contabilă și repararea plaselor și 
întrucât numărul cazurilor de muncă 
nerecunoscută – și neremunerată, în 
numeroase situații – efectuată de femei 
crește atunci când industria se confruntă cu 
o criză;

D. întrucât femeile se ocupă de partea 
administrativă a întreprinderilor de pescuit, 
fiind responsabile de aspectele financiare, 
taxele portuare, licitațiile de pescuit, 
evidența contabilă și fabricarea și 
repararea plaselor și întrucât numărul 
cazurilor de muncă nerecunoscută – și 
neremunerată, în numeroase situații –
efectuată de femei crește atunci când 
industria se confruntă cu o criză;

Or. it
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Amendamentul 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât încă există prea multe 
bariere juridice și sociale care împiedică 
participarea totală a femeilor la 
activitatea de reprezentare în sectorul 
pescuitului, în anumite comunități sau 
confrerii prezența lor în organele 
decizionale fiind interzisă;

Or. es

Amendamentul 11
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât afecțiunile specifice suferite 
de femeile care lucrează în sectorul 
pescuitului nu sunt recunoscute drept boli 
profesionale;

Or. es

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a asigura că femeile care 
lucrează în domeniul pescuitului, care își 

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a stimula și obține o 
recunoaștere juridică și socială mai 
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ajută soții, precum și femeile care lucrează 
cu normă întreagă sau cu fracțiune de 
normă în întreprinderile familiale 
beneficiază de recunoaștere legală sau că li 
se acordă beneficii sociale echivalente cu 
cele de care se bucură persoanele care 
desfășoară activități independente, în 
special prin aplicarea 
Directivei 2010/41/UE și pentru a le 
garanta egalitatea salarială, precum și alte
drepturi sociale și economice, inclusiv 
asigurări care să acopere riscurile care apar 
pe mare;

puternică a activității femeilor în 
domeniul pescuitului și pentru a garanta 
că femeile care lucrează cu normă întreagă 
sau cu fracțiune de normă în întreprinderile 
familiale sau care își ajută soții și 
contribuie astfel la sustenabilitatea 
economică proprie și a familiei 
beneficiază de recunoaștere legală sau că li 
se acordă beneficii sociale echivalente cu 
cele de care se bucură persoanele care 
desfășoară activități independente, în 
special prin aplicarea Directivei 
2010/41/UE și pentru a le garanta 
drepturile sociale și economice, inclusiv
egalitatea salarială, indemnizație de 
șomaj în caz de întrerupere (temporară 
sau definitivă) a activității, dreptul la 
pensie, concilierea vieții profesionale cu 
viața privată, accesul la concediul de 
maternitate, accesul la asigurările sociale, 
la serviciile sanitare gratuite și la 
protecția securității și sănătății la locul de 
muncă, dar și la asigurări care să acopere 
riscurile care apar pe mare

Or. es

Amendamentul 13
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a asigura că femeile care 
lucrează în domeniul pescuitului, care își 
ajută soții, precum și femeile care lucrează 
cu normă întreagă sau cu fracțiune de 
normă în întreprinderile familiale 
beneficiază de recunoaștere legală sau că li 
se acordă beneficii sociale echivalente cu 
cele de care se bucură persoanele care 

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a asigura că femeile care 
lucrează în domeniul pescuitului, care 
lucrează împreună cu soții lor, precum și 
femeile care lucrează cu normă întreagă 
sau cu fracțiune de normă în întreprinderile 
familiale beneficiază de recunoaștere 
legală și li se acordă beneficii sociale 
echivalente cu cele de care se bucură 
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desfășoară activități independente, în 
special prin aplicarea
Directivei 2010/41/UE și pentru a le 
garanta egalitatea salarială, precum și alte 
drepturi sociale și economice, inclusiv
asigurări care să acopere riscurile care apar 
pe mare;

persoanele care desfășoară activități 
independente;  în aceste cazuri se va 
aplica în special Directiva 2010/41/UE și li 
se va garanta femeilor egalitatea salarială, 
precum și alte drepturi sociale și 
economice, inclusiv asigurări care să 
acopere riscurile care apar pe mare și 
recunoașterea afecțiunilor specifice ca 
boli profesionale;

Or. es

Amendamentul 14
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a asigura că femeile care 
lucrează în domeniul pescuitului, care își 
ajută soții, precum și femeile care lucrează 
cu normă întreagă sau cu fracțiune de 
normă în întreprinderile familiale 
beneficiază de recunoaștere legală sau că li 
se acordă beneficii sociale echivalente cu 
cele de care se bucură persoanele care 
desfășoară activități independente, în 
special prin aplicarea 
Directivei 2010/41/UE și pentru a le 
garanta egalitatea salarială, precum și alte 
drepturi sociale și economice, inclusiv 
asigurări care să acopere riscurile care apar 
pe mare;

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a asigura că femeile care 
lucrează în domeniul pescuitului, care își 
ajută soții, precum și femeile care lucrează 
cu normă întreagă sau cu fracțiune de 
normă în întreprinderile familiale 
beneficiază de recunoaștere legală sau că li 
se acordă beneficii sociale echivalente cu 
cele de care se bucură persoanele care 
desfășoară activități independente, în 
special prin aplicarea 
Directivei 2010/41/UE și pentru a le 
garanta egalitatea salarială în condiții de 
muncă egală sau cu o valoare egală ori 
tratată ca atare, precum și alte drepturi 
sociale și economice, inclusiv asigurări 
care să acopere riscurile care apar pe mare;

Or. pt

Amendamentul 15
Ana Miranda
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a asigura că femeile care 
lucrează în domeniul pescuitului, care își 
ajută soții, precum și femeile care lucrează 
cu normă întreagă sau cu fracțiune de 
normă în întreprinderile familiale 
beneficiază de recunoaștere legală sau că li 
se acordă beneficii sociale echivalente cu 
cele de care se bucură persoanele care 
desfășoară activități independente, în 
special prin aplicarea 
Directivei 2010/41/UE și pentru a le 
garanta egalitatea salarială, precum și alte
drepturi sociale și economice, inclusiv 
asigurări care să acopere riscurile care apar 
pe mare;

1. invită Comisia și statele membre să ia 
măsuri pentru a asigura că femeile care 
lucrează în domeniul pescuitului, care își 
ajută soții, precum și femeile care lucrează 
cu normă întreagă sau cu fracțiune de 
normă în întreprinderile familiale 
beneficiază de recunoaștere legală sau că li 
se acordă beneficii sociale echivalente cu 
cele de care se bucură persoanele care 
desfășoară activități independente, în 
special prin aplicarea 
Directivei 2010/41/UE și pentru a le 
garanta egalitatea salarială, precum și alte 
drepturi sociale și economice, inclusiv 
asigurări care să acopere riscurile care apar 
pe mare, împreună cu acoperirea 
perioadelor de inactivitate forțată din 
motive legate de sănătatea publică 
(toxine, catastrofe naturale, deversări, 
scurgeri de produse petroliere) și 
recunoașterea anumitor afecțiuni sau boli 
suferite de femeile ce lucrează în 
domeniul pescuitului artizanal și al 
culesului de scoici (precum bolile 
reumatice și osoase);

Or. es

Amendamentul 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută prioritatea FEPAM 2014-2020 
de a spori ocuparea forței de muncă, 
coeziunea teritorială și incluziunea 
socială în comunitățile dependente de 
pescuit, în cadrul „agendei pentru noi 
competențe și locuri de muncă”; în acest 
context, solicită Comisiei și statelor 
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membre să asigure, pe tot parcursul 
procesului de reformă a PCP, promovarea 
egalității de șanse între bărbați și femei și 
integrarea perspectivei de gen în diferitele 
faze de implementare a FEPAM, inclusiv 
în fazele de elaborare, aplicare, 
monitorizare și evaluare;

Or. en

Amendamentul 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul -1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. Punctul 1, înaintea punctului 1 
actual
evidențiază importanța integrării 
perspectivei de gen și a principiului 
egalității între femei și bărbați în toate 
aspectele reformei politicii în domeniul 
pescuitului la nivelul UE;

Or. es

Amendamentul 18
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să prezinte date 
defalcate pe sexe, referitoare la sectorul 
pescuitului și să recunoască acele 
categorii de pescari care nu sunt incluse 
în statisticile de ocupare a forței de muncă 
în sectorul pescuitului, precum culegătorii 
de scoici;
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Or. en

Amendamentul 19
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei și statelor membre să 
prezinte date și statistici reale, defalcate 
pe sexe, în funcție de tipul încadrării în 
muncă (cu normă întreagă, cu fracțiune 
de normă, ocazională), de statut (lucrător 
independent, salariat, soț/soție 
colaborator/colaboratoare) și de tipul de 
producție (la scară mică, medie sau mare, 
în piscicultură și acvacultură); 

Or. en

Amendamentul 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. semnalează faptul că participarea 
activă a femeilor la diferitele activități din 
domeniul pescuitului contribuie, pe de o 
parte, la păstrarea tradițiilor culturale și a 
practicilor specifice și, pe de altă parte, la 
supraviețuirea comunităților, garantând 
astfel protecția diversității culturale a 
acestor regiuni;

Or. es

Amendamentul 21
Rovana Plumb
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Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită statelor membre să ia în 
considerare importanța rolurilor 
economice, sociale și culturale ale 
femeilor în industria pescuitului, astfel 
încât acestea să aibă acces la prestațiile 
sociale și pentru a asigura o reprezentare 
echilibrată a celor două sexe la nivelul 
ocupațiilor din domeniul pescuitului;

Or. en

Amendamentul 22
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită Comisiei și statelor membre să 
susțină și să recunoască drepturile 
soților/soțiilor sau ale partenerilor 
pescarilor de a fi eligibili pentru a se 
înscrie și a participa la alegeri în 
organizațiile pescarilor, la toate 
nivelurile, în statele membre;

Or. en

Amendamentul 23
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită Comisiei să se asigure că 
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femeilor le sunt alocate cote în industria 
pescuitului și să includă în mod expres în 
legislație principiul coproprietății pentru 
soți/soții, în ceea ce privește alocarea 
cotelor;

Or. en

Amendamentul 24
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. solicită Comisiei și statelor membre să 
efectueze un studiu social prin care să se 
evalueze impactul pe care îl va avea 
punerea în aplicare a cotelor la nivelul 
comunităților de pescari în vederea 
monitorizării posibilelor schimbări sociale 
din aceste comunități, utilizând indicatori 
sociali, precum nivelul de educație, 
contribuția soțiilor și a partenerilor, 
starea de sănătate, vârsta copiilor, dorința 
mamelor de a transmite mai departe 
copiilor profesia de pescar, bunăstarea 
familiilor și a comunităților;

Or. en

Amendamentul 25
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de acorda 
finanțare din Fondul european pentru 
pescuit, astfel încât sectorul pescuitului să 
devină mai favorabil femeilor prin 

2. subliniază necesitatea de acorda 
finanțare din Fondul european pentru 
pescuit, astfel încât sectorul pescuitului să 
devină mai favorabil femeilor prin 
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reproiectarea acestuia și prin asigurarea 
unor facilități corespunzătoare (cum ar fi 
vestiare pe nave sau în porturi);

reproiectarea acestuia și prin asigurarea 
unor facilități corespunzătoare (cum ar fi 
vestiare pe nave sau în porturi); îndeamnă 
Comisia să sprijine proiecte specifice care 
să vizeze recunoașterea, stimularea și 
diversificarea rolului femeilor în 
domeniile legate de pescuit;

Or. es

Amendamentul 26
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de acorda 
finanțare din Fondul european pentru 
pescuit, astfel încât sectorul pescuitului să 
devină mai favorabil femeilor prin 
reproiectarea acestuia și prin asigurarea 
unor facilități corespunzătoare (cum ar fi 
vestiare pe nave sau în porturi);

2. subliniază necesitatea de acorda 
finanțare din Fondul european pentru 
pescuit, astfel încât sectorul pescuitului să 
devină mai favorabil femeilor prin 
reproiectarea acestuia și prin asigurarea 
unor facilități corespunzătoare (cum ar fi 
vestiare pe nave sau în porturi); consideră, 
de asemenea, că trebuie acordată o atenție 
deosebită modernizării bărcilor de pescuit 
în vederea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de igienă la bord, a calității
produselor și a eficienței energetice, 
precum și pentru a asigura selectivitatea 
uneltelor;

Or. lt

Amendamentul 27
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de acorda 2. subliniază necesitatea de acorda 
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finanțare din Fondul european pentru 
pescuit, astfel încât sectorul pescuitului să 
devină mai favorabil femeilor prin 
reproiectarea acestuia și prin asigurarea 
unor facilități corespunzătoare (cum ar fi 
vestiare pe nave sau în porturi);

finanțare din Fondul european pentru 
pescuit, astfel încât sectorul pescuitului să 
devină mai favorabil femeilor și mediului 
înconjurător prin reproiectarea acestuia și 
prin asigurarea unor facilități 
corespunzătoare (cum ar fi vestiare pe nave 
sau în porturi);

Or. en

Amendamentul 28
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de acorda 
finanțare din Fondul european pentru 
pescuit, astfel încât sectorul pescuitului să 
devină mai favorabil femeilor prin 
reproiectarea acestuia și prin asigurarea 
unor facilități corespunzătoare (cum ar fi 
vestiare pe nave sau în porturi);

2. subliniază necesitatea de acorda 
finanțare din Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, astfel încât 
sectorul pescuitului să devină mai favorabil 
femeilor prin reproiectarea acestuia și prin 
asigurarea unor facilități corespunzătoare 
(cum ar fi vestiare pe nave sau în porturi);

Or. pt

Amendamentul 29
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. susține necesitatea elaborării unui 
program de sprijin comunitar pentru 
pescuitul la scară mică, prin care să se 
valorifice o gamă variată de resurse, mai 
ales din punct de vedere financiar 
(inclusiv viitorul FEPAM și OCP), pentru 
a răspunde problemelor specifice ale 
acestui segment și a susține 
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managementul local durabil al 
pescuitului, luând totodată în considerare 
problemele femeilor care lucrează în acest 
sector;

Or. pt

Amendamentul 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să sprijine, prin 
intermediul Fondului european pentru 
pescuit, furnizarea unei formări 
profesionale și a unei educații adecvate 
femeilor care lucrează în sectorul 
pescuitului, pentru a facilita accesul 
acestora la locurile de muncă tehnice și la 
pozițiile de conducere;

3. invită statele membre și Comisia să 
sprijine, prin intermediul Fondului 
european pentru pescuit și al fondurilor 
structurale, furnizarea unei formări 
profesionale și a unei educații adecvate 
femeilor care lucrează în sectorul 
pescuitului, pentru a facilita accesul 
acestora la locurile de muncă tehnice și la 
pozițiile de conducere; solicită, totodată, 
înființarea de mecanisme pentru 
îmbunătățirea diseminării informațiilor 
privind oportunitățile de formare și 
finanțarea disponibilă pentru 
valorificarea acestora;

Or. es

Amendamentul 31
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să sprijine, prin 
intermediul Fondului european pentru 
pescuit, furnizarea unei formări 
profesionale și a unei educații adecvate 

3. invită Comisia să sprijine, prin 
intermediul Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime, furnizarea unei 
formări profesionale și a unei educații 
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femeilor care lucrează în sectorul 
pescuitului, pentru a facilita accesul 
acestora la locurile de muncă tehnice și la 
pozițiile de conducere.

adecvate femeilor care lucrează în sectorul 
pescuitului, pentru a facilita accesul 
acestora la locurile de muncă tehnice și la 
pozițiile de conducere.

Or. pt

Amendamentul 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută intenția Comisiei de a extinde 
rolul consiliilor consultative; prin urmare, 
solicită Comisiei și statelor membre să 
intensifice participarea organizațiilor 
femeilor din sectorul pisciculturii și 
acvaculturii la Comitetul consultativ 
pentru pescuit și acvacultură (CCPA) și la 
Consiliile consultative regionale (CCR);

Or. en

Amendamentul 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea stimulării și 
consolidării participării efective a 
femeilor în cadrul organismelor 
reprezentative, decizionale și consultative 
în domeniul pescuitului, la nivel 
european, național și regional;

Or. es
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Amendamentul 34
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
aloce mai multe fonduri programelor 
comunitare de cercetare pentru activitățile 
acvicole care stimulează creșterea în 
sectorul pescuitului, ca mijloc de creare a 
unor noi locuri de muncă, pentru care să 
fie avute în vedere și femeile, conform 
principiului cotelor;

Or. en

Amendamentul 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. semnalează importanța participării 
femeilor la proiectele de cercetare privind 
repercusiunile restructurării sectorului 
pescuitului, întrucât experiența lor 
constituie o contribuție foarte valoroasă, 
precum și pentru a garanta o adoptare 
corespunzătoare a dimensiunii de gen;

Or. es

Amendamentul 36
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. evidențiază faptul că UE trebuie să își 
canalizeze investițiile cu potențial de 
creare de locuri de muncă spre piața 
globală a pescuitului, prin vânzarea de 
tehnologie și de cunoștințe, pentru 
abordarea provocărilor legate de 
siguranță și de durabilitate, susținând 
prin aceste măsuri și activitatea femeilor 
în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. evidențiază situația specifică a 
culegătoarelor de scoici (activitate 
desfășurată în special de femei peste 50 de 
ani, care suferă de probleme de sănătate 
ca urmare a acestei activități), drept 
pentru care reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a elabora un proiect-pilot 
specific, care să aibă în vedere toate 
aspectele și să ofere soluții la problemele 
ce derivă din această activitate.

Or. es


