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Predlog spremembe 1
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju študije tematskega 
sektorja z naslovom „Vloga žensk pri 
trajnostnem razvoju evropskih ribiških 
območij“, maj 2008;

Or. en

Predlog spremembe 2
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

A. ker imajo ženske temeljno vlogo na 
področjih, povezanih z ribištvom, kot so 
ribogojstvo, predelava rib, trženje in 
upravljanje, in ker zagotavljajo druge 
oblike podpore za zaposlene v ribiški 
industriji;

A. ker imajo ženske temeljno vlogo na 
področjih, povezanih z ribištvom, kot so 
ribogojstvo, sektor morskih sadežev, 
predelava rib, trženje in upravljanje, in ker 
zagotavljajo druge oblike podpore za 
zaposlene v ribiški industriji;

Or. es

Predlog spremembe 3
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

A. ker imajo ženske temeljno vlogo na 
področjih, povezanih z ribištvom, kot so 
ribogojstvo, predelava rib, trženje in 
upravljanje, in ker zagotavljajo druge 

A. ker imajo ženske temeljno vlogo na 
področjih, povezanih z ribištvom in 
ribogojstvom, pri predelavi rib, trženju in 
upravljanju, in ker zagotavljajo druge 
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oblike podpore za zaposlene v ribiški 
industriji;

oblike podpore za zaposlene v ribiški 
industriji;

Or. es

Predlog spremembe 4
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

A. ker imajo ženske temeljno vlogo na 
področjih, povezanih z ribištvom, kot so 
ribogojstvo, predelava rib, trženje in 
upravljanje, in ker zagotavljajo druge 
oblike podpore za zaposlene v ribiški 
industriji;

A. ker imajo ženske temeljno vlogo na 
področjih, povezanih z ribištvom, kot so 
ekstenzivno in intenzivno ribogojstvo, 
predelava rib, trženje in upravljanje, in ker 
zagotavljajo druge oblike podpore za 
zaposlene v ribiški industriji;

Or. it

Predlog spremembe 5
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

B. ker 85 % žensk, ki delajo v sektorju
ribištva, dela v malem in neindustrijskem 
ribolovu in ker v mnogih evropskih obalnih 
regijah ti vrsti ribolova predstavljata njihov 
glavni vir dohodka;

B. ker mora postati delo žensk v sektorju 
ribištva vidno, saj 85 % žensk, ki delajo v 
tem sektorju, dela v malem in 
neindustrijskem ribolovu in ker v mnogih 
evropskih obalnih regijah ti vrsti ribolova 
predstavljata njihov glavni vir dohodka;

Or. es

Predlog spremembe 6
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

C. ker so ženske v ribiškem sektorju 
diskriminirane z ekonomskega vidika in 
ker so za enako delo plačane manj kot 
moški, v veliko primerih pa njihovo delo ni 
pravno priznano;

C. ker so ženske v ribiškem sektorju 
diskriminirane z ekonomskega vidika in 
ker so za enako delo plačane manj kot 
moški, v veliko primerih pa njihovo delo ni 
pravno priznano, kar pomeni, da nimajo 
dostopa do ustreznega socialnega varstva;
ker so zaradi opravljanja tega dela 
izpostavljene visokemu tveganju, poleg 
tega pa to tudi občutno vpliva na njihovo 
zdravje;

Or. es

Predlog spremembe 7
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

D. ker ženske skrbijo za upravno plat 
ribiških podjetij, saj prevzemajo 
odgovornost za finančne zadeve, naloge v 
pristanišču, dražbe rib, knjigovodstvo in 
popravljanje mrež, in ker se nepriznano –
in v mnogih primerih neplačano – delo 
žensk poveča, kadar v panogi zavlada 
kriza;

D. ker ženske skrbijo za upravno plat 
ribiških podjetij, saj prevzemajo 
odgovornost za finančne zadeve, naloge v 
pristanišču, razkladanje, zagotavljanje 
oskrbe za ribiče in pomoč ribičem, dražbe 
rib, knjigovodstvo in popravljanje mrež, in 
ker se nepriznano – in v mnogih primerih 
neplačano – delo žensk poveča, kadar v 
panogi zavlada kriza, same pa nimajo 
dostopa do pomoči, ko ribiške dejavnosti 
prenehajo;

Or. es

Predlog spremembe 8
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

D. ker ženske skrbijo za upravno plat 
ribiških podjetij, saj prevzemajo 
odgovornost za finančne zadeve, naloge v 
pristanišču, dražbe rib, knjigovodstvo in 
popravljanje mrež, in ker se nepriznano –
in v mnogih primerih neplačano – delo 
žensk poveča, kadar v panogi zavlada 
kriza;

D. ker ženske pogosto skrbijo za upravno 
plat ribiških podjetij, saj prevzemajo 
odgovornost za finančne zadeve, naloge v 
pristanišču, dražbe rib, knjigovodstvo in 
popravljanje mrež, in ker se nepriznano –
in v mnogih primerih neplačano – delo 
žensk poveča, kadar v panogi zavlada 
kriza;

Or. en

Predlog spremembe 9
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker ženske skrbijo za upravno plat 
ribiških podjetij, saj prevzemajo 
odgovornost za finančne zadeve, naloge v 
pristanišču, dražbe rib, knjigovodstvo in 
popravljanje mrež, in ker se nepriznano –
in v mnogih primerih neplačano – delo 
žensk poveča, kadar v panogi zavlada 
kriza;

D. ker ženske skrbijo za upravno plat 
ribiških podjetij, saj prevzemajo 
odgovornost za finančne zadeve, naloge v 
pristanišču, dražbe rib, knjigovodstvo ter 
izdelovanje in popravljanje mrež, in ker se 
nepriznano – in v mnogih primerih
neplačano – delo žensk poveča, kadar v 
panogi zavlada kriza;

Or. it

Predlog spremembe 10
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

Da. ker še vedno preveč pravnih in 
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socialnih ovir preprečuje ženskam, da bi v 
polnosti delovale kot zastopnice v ribiškem 
sektorju, in ker jim nekatere skupnosti in 
združenja celo preprečujejo, da bi se 
vključile v organe odločanja;

Or. es

Predlog spremembe 11
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

Da. ker določene bolezni, ki prizadenejo 
ženske v ribiškem sektorju, niso priznane 
kot poklicne bolezni;

Or. es

Predlog spremembe 12
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
ženskam, ki delajo v dejavnostih, 
povezanih z ribištvom, pomagajo svojim 
zakonskim partnerjem in ženskam, ki 
polni ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje ali socialne prejemke, enake 
tistim, ki jih prejemajo samozaposlene 
osebe, zlasti z uporabo Direktive 
2010/41/EU, ter enakost pri plačilu in 
druge socialne in ekonomske pravice, 
vključno z zavarovanjem, ki bo krilo 
tveganja na morju;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
spodbudile in zagotovile okrepljeno 
pravno in družbeno priznavanje dela 
žensk v ribiškem sektorju ter ženskam, ki 
polni ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja ali pomagajo 
zakonskim partnerjem, s čimer prispevajo 
k njihovi gospodarski stabilnosti in 
stabilnosti svojih družin, zagotovile 
pravno priznanje ali socialne prejemke, 
enake tistim, ki jih prejemajo 
samozaposlene osebe, zlasti z uporabo 
Direktive 2010/41/EU, ter zagotovile 
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socialne in ekonomske pravice, vključno z 
enakim plačilom, nadomestilom za 
brezposelnost v primeru izgube službe 
(začasne ali trajne), pravico do pokojnine, 
ravnovesjem med poklicnim in zasebnim 
življenjem, možnostjo porodniškega 
dopusta, dostopom do socialnega varstva 
in brezplačnega zdravstvenega varstva, 
zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, 
pa tudi druge socialne in ekonomske 
pravice, vključno z zavarovanjem, ki bo 
krilo tveganja na morju;

Or. es

Predlog spremembe 13
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
ženskam, ki delajo v dejavnostih, 
povezanih z ribištvom, pomagajo svojim 
zakonskim partnerjem in ženskam, ki polni 
ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje ali socialne prejemke, enake 
tistim, ki jih prejemajo samozaposlene 
osebe, zlasti z uporabo Direktive
2010/41/EU, ter enakost pri plačilu in 
druge socialne in ekonomske pravice, 
vključno z zavarovanjem, ki bo krilo 
tveganja na morju;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
ženskam, ki delajo v dejavnostih, 
povezanih z ribištvom, delajo s svojim 
zakonskim partnerjem in ženskam, ki polni 
ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje in socialne prejemke, enake 
tistim, ki jih prejemajo samozaposlene 
osebe; meni, da bi se na tem področju 
morala uporabljati zlasti Direktiva
2010/41/EU, ki bi morala zagotavljati
enakost pri plačilu in druge socialne in 
ekonomske pravice, vključno z 
zavarovanjem, ki bo krilo tveganja na 
morju, in priznanjem njihovih posebnih 
motenj kot poklicnih bolezni;

Or. es
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Predlog spremembe 14
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
ženskam, ki delajo v dejavnostih, 
povezanih z ribištvom, pomagajo svojim 
zakonskim partnerjem in ženskam, ki polni 
ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje ali socialne prejemke, enake 
tistim, ki jih prejemajo samozaposlene 
osebe, zlasti z uporabo Direktive 
2010/41/EU, ter enakost pri plačilu in 
druge socialne in ekonomske pravice, 
vključno z zavarovanjem, ki bo krilo 
tveganja na morju;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
ženskam, ki delajo v dejavnostih, 
povezanih z ribištvom, pomagajo svojim 
zakonskim partnerjem in ženskam, ki polni 
ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje ali socialne prejemke, enake 
tistim, ki jih prejemajo samozaposlene 
osebe, zlasti z uporabo Direktive 
2010/41/EU, ter enakost pri plačilu za 
enako delo ali delo enake vrednosti oz. 
delo, ki šteje za enakovredno, in druge 
socialne in ekonomske pravice, vključno z 
zavarovanjem, ki bo krilo tveganja na 
morju;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
ženskam, ki delajo v dejavnostih, 
povezanih z ribištvom, pomagajo svojim 
zakonskim partnerjem in ženskam, ki polni 
ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje ali socialne prejemke, enake 
tistim, ki jih prejemajo samozaposlene 
osebe, zlasti z uporabo Direktive 
2010/41/EU, ter enakost pri plačilu in 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
ženskam, ki delajo v dejavnostih, 
povezanih z ribištvom, pomagajo svojim 
zakonskim partnerjem in ženskam, ki polni 
ali skrajšani delovni čas delajo za 
družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje ali socialne prejemke, enake 
tistim, ki jih prejemajo samozaposlene 
osebe, zlasti z uporabo Direktive 
2010/41/EU, ter enakost pri plačilu in 
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druge socialne in ekonomske pravice, 
vključno z zavarovanjem, ki bo krilo 
tveganja na morju;

druge socialne in ekonomske pravice, 
vključno z zavarovanjem, ki bo krilo 
tveganja na morju; jih poziva, naj pokrijejo 
stroške tudi za obdobja vsiljene 
nedejavnosti zaradi javnega zdravja 
(toksini, naravne katastrofe, izpusti, izlitja 
nafte) in priznajo določena obolenja in 
bolezni, ki prizadenejo ženske v obrtnem 
ribolovnem sektorju in sektorju lupinarjev 
(kot so revmatična obolenja in težave s 
kostmi);

Or. es

Predlog spremembe 16
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. pozdravlja prednostno nalogo 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo za obdobje 2014–2020 povečati
zaposlovanje, teritorialno kohezijo in 
socialno vključenost v skupnostih, ki so 
odvisne od ribištva, v okviru programa za 
nova znanja in spretnosti in nova delovna 
mesta; v zvezi s tem poziva Komisijo in 
države članice, naj v okviru reforme 
skupne ribiške politike zagotovijo, da se v 
vseh fazah delovanja sklada, vključno z 
oblikovanjem, izvajanjem, nadzorovanjem 
in vrednotenjem, spodbujajo enake 
možnosti moških in žensk ter vključitev 
vidika spola;

Or. en

Predlog spremembe 17
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. Odstavek 1 pred sedanjim odstavkom 1
poudarja pomen spodbujanja in 
vključevanja načela enakosti spolov na 
vseh področjih reforme ribiške politike 
EU;

Or. es

Predlog spremembe 18
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. poziva Komisijo, naj zbere podatke o 
ribištvu na podlagi spola ter prizna 
kategorije ribičev, ki niso vključene v 
statistične podatke o zaposlitvah v 
ribištvu, npr. školjkarje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. poziva Komisijo in države članice, naj 
pridobijo dejanske informacije in 
statistične podatke, razčlenjene po spolu, 
da jih bo mogoče pregledovati tudi po vrsti 
zaposlitve (npr. za polni delovni čas, krajši 
delovni čas, občasno delo), statusu 
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(samozaposleni, delavec, zakonec, ki 
pomaga) in vrsti proizvodnje (ribištvo in 
ribogojstvo majhnega, srednje velikega ali 
velikega obsega);

Or. en

Predlog spremembe 20
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. poudarja, da aktivna udeležba žensk v 
dejavnostih, povezanih z ribištvom, 
pomaga ohraniti posebne kulturne običaje 
in navade ter zagotavlja preživetje 
njihovih skupnosti, s čimer se ohranja 
kulturna raznolikost zadevnih regij;

Or. es

Predlog spremembe 21
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. poziva države članice, naj upoštevajo 
pomen gospodarske, družbene in kulturne 
vloge žensk v ribiški industriji, zato da se 
jim omogoči dostop do socialnih 
prejemkov in da se zagotovi uravnotežena 
zastopanost spolov v poklicih na področju 
ribištva;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1c. poziva Komisijo in države članice, naj 
podprejo in priznajo pravice zakoncev ali 
partnerjev ribičev pri včlanitvi in 
kandidiranju za položaje v ribiških 
organizacijah na vseh ravneh v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 23
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1d. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se 
ženskam dodelijo ribolovne kvote v ribiški 
panogi in da se v zakonodajo jasno vključi 
načelo solastništva za zakonske partnerje 
z vidika dodelitve kvot;

Or. en

Predlog spremembe 24
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)



PE486.191v01-00 14/20 AM\897909SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1e. poziva Komisijo in države članice, naj 
pripravijo družbeno raziskavo za oceno 
učinka, ki ga ima izvajanje kvot na ribiške 
skupnosti, zato da bi spremljali možne 
družbene spremembe v skupnostih z 
uporabo družbenih kazalnikov, kot so 
izobrazbena raven, prispevek žena in 
partnerk, zdravje, starost otrok, 
pripravljenost mater, da poklic ribiča 
predajo svojim otrokom, blaginja družin 
in skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo 
na tak način, da bo ribiški sektor postal 
prijaznejši ženskam, in sicer s 
preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih);

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo 
na tak način, da bo ribiški sektor postal 
prijaznejši ženskam, in sicer s 
preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih);
poziva Komisijo, naj podpre posebne 
projekte, katerih cilj je priznavanje, 
spodbujanje in diverzifikacija vloge žensk 
na področjih, povezanih z ribištvom;

Or. es

Predlog spremembe 26
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo 
na tak način, da bo ribiški sektor postal 
prijaznejši ženskam, in sicer s 
preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih);

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo 
na tak način, da bo ribiški sektor postal 
prijaznejši ženskam, in sicer s 
preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih); 
meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti posodabljanju ribiških ladij, da 
se izboljšajo delovni in higienski pogoji na 
krovu, kakovost proizvodov in energetska 
učinkovitost ter da se zagotovi 
selektivnosti opreme;

Or. lt

Predlog spremembe 27
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo 
na tak način, da bo ribiški sektor postal 
prijaznejši ženskam, in sicer s 
preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih);

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo 
na tak način, da bo ribiški sektor postal 
prijaznejši ženskam z vidika okolja, in 
sicer s preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih);

Or. en

Predlog spremembe 28
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo 
na tak način, da bo ribiški sektor postal 
prijaznejši ženskam, in sicer s 
preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih);

2. poudarja potrebo po dodeljevanju 
sredstev iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo na tak način, da bo 
ribiški sektor postal prijaznejši ženskam, in 
sicer s preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so 
garderobe na ladjah ali v pristaniščih);

Or. pt

Predlog spremembe 29
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. meni, da je treba oblikovati program 
podpore EU za ribištvo majhnega obsega, 
v katerem bi uporabili različne vire, zlasti 
v smislu financiranja (vključno s 
prihodnjim Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo ter SUT), da bi 
odgovorili na posebne težave tega 
segmenta in podprli trajnostno lokalno 
upravljanje zadevnih ribiških dejavnosti, 
pri čemer bi upoštevali tudi težave, ki 
pestijo ženske v tem sektorju;

Or. pt

Predlog spremembe 30
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poziva Komisijo, naj prek Evropskega 3. poziva Komisijo in države članice, naj 
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sklada za ribištvo podpre zagotavljanje več 
poklicnega usposabljanja in izobraževanja 
za ženske, ki delajo v ribiškem sektorju, da 
bi tako pridobile večji dostop do tehničnih 
in vodilnih delovnih mest.

prek Evropskega sklada za ribištvo in 
strukturnih skladov podprejo
zagotavljanje več poklicnega usposabljanja 
in izobraževanja za ženske, ki delajo v 
ribiškem sektorju, da bi tako pridobile večji 
dostop do tehničnih in vodilnih delovnih 
mest. poziva tudi k vzpostavitvi 
mehanizmov za boljše razširjanje 
informacij o možnostih usposabljanja in 
razpoložljivih finančnih sredstvih;

Or. es

Predlog spremembe 31
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poziva Komisijo, naj prek Evropskega 
sklada za ribištvo podpre zagotavljanje več 
poklicnega usposabljanja in izobraževanja 
za ženske, ki delajo v ribiškem sektorju, da 
bi tako pridobile večji dostop do tehničnih 
in vodilnih delovnih mest.

3. poziva Komisijo, naj prek Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo podpre 
zagotavljanje več poklicnega usposabljanja 
in izobraževanja za ženske, ki delajo v 
ribiškem sektorju, da bi tako pridobile večji 
dostop do tehničnih in vodilnih delovnih 
mest.

Or. pt

Predlog spremembe 32
Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. pozdravlja namero Komisije, da razširi 
vlogo svetovalnih svetov, zato poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo 
sodelovanje ženskih organizacij s 
področja ribištva in ribogojstva v 
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Svetovalnem odboru za ribištvo in 
ribogojstvo ter v regionalnih svetovalnih 
svetih;

Or. en

Predlog spremembe 33
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja, da je treba spodbuditi in 
okrepiti dejansko sodelovanje žensk v 
organih zastopanja, odločanja in 
svetovalnih organih v ribiškem sektorju 
na evropski, nacionalni in regionalni 
ravni;

Or. es

Predlog spremembe 34
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo več sredstev za raziskovalne 
programe skupnosti v dejavnostih 
ribogojstva, ki spodbujajo rast ribiškega 
sektorja, s čimer se oblikujejo nova 
delovna mesta, ki jih morajo v skladu z 
načelom kvot zasesti tudi ženske;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3b. poudarja pomen sodelovanja žensk v 
raziskovalnih projektih, ki so osredotočeni 
na posledice prestrukturiranja ribiškega 
sektorja, saj je treba upoštevati, da so 
izkušnje ženske izjemno dragocene, prav 
tako pa je treba zagotoviti ustrezno 
upoštevanje enakosti spolov;

Or. es

Predlog spremembe 36
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3b. poudarja, da mora EU usmeriti 
naložbe, ki obetajo možnost za ustvarjanje 
delovnih mest, na globalne ribiške trge, in 
sicer s prodajo tehnologije in znanja za 
spopadanje z morebitnimi izzivi na 
področju varnosti in trajnosti, s čimer bi 
podprla tudi delo žensk na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 37
Iratxe García Pérez, Dolores García-Hierro Caraballo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3c. poudarja poseben položaj školjkaric 
(ta poklic opravljajo večinoma ženske, 
starejše od 50 let, ki imajo zaradi tega 
zdravstvene težave) ter znova poziva 
Komisijo, naj oblikuje poseben pilotni 
projekt, ki bo zajemal vse te vidike in 
predstavil rešitve za težave, ki so posledice 
tega dela;

Or. es


