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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно  конкретните действия в рамките на общата политика в областта на 
рибарството в посока развиване на ролята на жените
(2013/2150(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2005 г. относно мрежи, 
обединяващи жени: риболов, земеделие и диверсификация1,

– като взе предвид резолюцията си от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и 
непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на 
рибарството2,

– като взе предвид приложимото законодателство за Европейския фонд за рибарство 
(ЕФР), по-специално Регламент (ЕО) № 2328/2003, № 861/2006, № 1198/2006 и № 
791/2007 на Съвета, които установяват правилата и споразуменията относно 
структурната помощ на Общността в рибарския сектор3,

– като взе предвид предложението, направено от Комисията, и позициите, възприети 
от Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (COM(2011)0804),

– като взе предвид изслушването на тема „Жените и устойчивото развитие в областта 
на рибарството“ в комисията по рибно стопанство от 1 декември 2010 г.,

– като взе предвид изслушването на комисията по рибно стопанство и на комисията 
по правата на жените и равенството между половете, което се проведе в 
Европейския парламент на 14 октомври 2013 г., относно развитието на ролята на 
жените в областта на рибарството и аквакултурите в Европа,
– като взе предвид Директива 2010/41/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на 
мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно 
заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета, 4,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 6 февруари 2013 г. по 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата 
политика в областта на рибарството5,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 септември 2012 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата 
организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури6,

– като взе предвид предложенията, направени от Комисията, и позициите, възприети 
от Европейския парламент и Съвета относно предложението за регламент на 

                                               
1 P6_TA(2005)0532.
2 P7_TA(2012)0460.
3 ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.
4 ОВ L 180, 15.07.10, стр. 1.
5 P7_TA(2013)0040.
6 P7_TA(2012)0333.
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Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и 
разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0810),

– като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно външното 
измерение на общата политика в областта на рибарството1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2012 г. относно реформата на 

общата политика в областта на рибарството - общо съобщение 2,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите —
Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г. (COM(2010)0491),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид член 51 от своя правилник,
– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по рибно стопанство и на 

комисията за правата на жените и равенството между половете, в съответствие с 
член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и на комисията по 
правата на жените и равенството между половете(A7-0000/2013),

A. като  има предвид, че работата, извършвана от жените в областта на рибарството и 
аквакултурите, не е призната и като цяло остава невидима, въпреки че представлява 
значителна икономическа добавена стойност и допринася за социалната, 
икономическата и екологичната устойчивост на множество населени места и 
региони в Европа, особено в районите, зависещи от рибарството;

Б. като има предвид, че повече от 100 000 жени работят в областта на рибарството в 
държавите членки, от които 4 % работят в риболовния сектор, 30 % в областта на 
аквакултурите, главно в улова на миди и ракообразни, и около 60 % в 
преработващата промишленост; 

В. като признава приноса на жените в дейности, свързани с рибарството и 
аквакултурите, и по-специално тези, свързани с обработването, преработването, 
пакетирането и търговската реализация на рибата или управлението на риболовните 
предприятия;

Г. като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 
2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата 
политика в областта на рибарството призовава в  параграф 30 държавите членки да 
вземат предвид значението на икономическата, социалната и културната роля на 
жените в риболовната промишленост, така че жените да имат възможност за достъп 
до социални придобивки, и посочва, че със своето активно участие в различните 
дейности, свързани с рибарството, жените допринасят за запазването на културните 

                                               
1 P7_TA(2012)0461.
2 P7_TA(2012)0336.
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традиции и специфичните практики, от една страна, а от друга - за оцеляването на 

съответните общности, като по този начин се гарантира съхраняването на 
културното многообразие на тези региони;

Д. като има предвид, че Европейският парламент в своята законодателна резолюция от 
12 септември 2012 г. търси насърчаването на участието на жените в организациите 
на производителите в сектора на рибарството и аквакултурите; 

Е. като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 
2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата 
политика в областта на рибарството, призовава в параграф 31 да се предоставя 
финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), за да се 
насърчи участието на жените в областта на рибарството, да се подкрепят 
сдруженията на жените, професионалното обучение за жени и подобряване на 
ролята на жените в областта на рибарството, като се подкрепят  дейности, 
извършвани на сушата, и дейностите, свързани с риболова, както по отношение на 
производството, така и относно преработването и търговската реализация;

Ж. като има предвид, че работата, извършвана традиционно от жените в областта на 
рибарството и аквакултурите, е тежка, например улова на миди и ракообразни, 
традиционната продажба на риба, било тя амбулантна или в подходящи помещения, 
производството и поддържането на рибарски мрежи (плетачки на рибарски мрежи) 
и т.н.;

З. като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 
2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата 
политика в областта на рибарството призовава в  параграф 39 Комисията и 
държавите членки да предприемат мерки, за да гарантират, че жените получават 
равностойно заплащане и други социални и икономически права, включително 
застраховане, което покрива рисковете за работещите в сектора на рибарството, и 
признаване на техните специфични заболявания като професионални болести;

И. като признава, че статистическата информация относно работната сила, и по-
специално, относно разпределянето на работната сила, основано на пола в 
определени дейности, както и относно дребномащабния и непромишления риболов, 
екстензивните аквакултури и свързаните с тях дейности, остава на втори план по 
отношение на информацията относно улова, разтоварванията на брега, тонажа и т. 
н.;

Й. като признава, че независимо от работата, извършвана от жените в областта на 
рибарството и аквакултурите, и от техния значим икономически принос, те не се 
ползват с адекватна социална и трудова закрила, нито пък с подходящ 
професионален и трудов статут;

K. като отчита, че спрямо жените в риболовния сектор съществува икономическа 
дискриминация, и че те получават по-ниско заплащане за същата работа в 
сравнение с мъжете;
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Л. като признава, че работата на жените в рибарския сектор често не е законно 
призната и липсва достъп до социална закрила, съизмерима с рисковете и 
специфичните и характерни последици за здравето от тези дейности;

M. като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 
2012 г. относно дребномащабния и непромишлен риболов и реформата на общата 
политика в областта на рибарството призовава в  параграф 42 Комисията и 
държавите членки да предприемат мерки в полза на по-голямо правно и социално 
признаване на труда на жените в сектора на рибарството, за да гарантират, че 
жените, които работят на пълно или непълно работно време в семейни предприятия 
или помагат на своите съпрузи, като по този начин допринасят за своята 
икономическа устойчивост и тази на семейството,  получават законно признаване 
или социални придобивки, равностойни на тези, от които се ползват лицата със 
статут на самостоятелно заети лица, по-специално чрез прилагане на Директива 
2010/41/ЕС, както и да се гарантират техните социални и икономически права, като 
например равно заплащане, помощи при безработица в случай че загубят работата 
си (временно или постоянно),  право на пенсия, съвместяване на професионалния и 
семейния живот, право на отпуск за отглеждане на дете, достъп до системата за 
социално осигуряване и до безплатно здравно обслужване, както и до здравословни 
и безопасни условия на труд и до застраховане, което покрива рисковете за 
работещите в морето;

Н. като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 12 септември 
2012 г. се произнася относно необходимостта  ролята на жените в сектора на 
рибарството да бъде предмет на по-голямо правно и социално признаване и по-
висока оценка, жените да имат същите права, каквито имат мъжете, както и 
съпругите и небрачните партньори на рибарите, които спомагат да се поддържа 
семейния бизнес,  да имат правен статут и социални придобивки, равностойни на 
тези, от които се ползват лицата със статут на самостоятелно заети лица;

1. настоятелно призовава Комисията да насърчи създаването на конкретна 
статистическа програма относно зависимите от  рибарството райони, като обърне 
особено внимание на дребномащабния крайбрежен риболов, традиционните методи 
за риболов и специфичните канали за търговската реализация, както и на работата и 
на социалните и трудови условия на заетите в улова на морски дарове, плетачките 
на рибарски мрежи и работничките, заети в дребномащабното рибарство и 
свързаните с тях дейности, с цел да се направи оценка на специфичните нужди на 
дейността на жените и да се подобри социалното признаване на тези толкова тежки 
професии;

2. счита, че е необходимо да се подобри събирането и анализа на статистически данни 
относно заетостта в сектора на рибарството от гледна точка на съотношението 
между половете, вида на дейността и видовете заетост (самостоятелно заети лица, 
заети лица, работещи на непълно работно време, работещи на  пълен работен ден, 
временна заетост), за да може да се оцени приносът на жените в областта на 
рибарството и аквакултурите;

3. настоятелно призовава Комисията събирането на данни по полов признак да 
разшири обхвата си спрямо риболовния сектор и да се въведат нови показатели като 
възраст, образователно ниво и дейността на съпрузи или партньори, които 
сътрудничат;
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4. настоятелно призовава Комисията и Съвета да признаят от правна и социална 
гледна точка ролята на жените в областта на рибарството и аквакултурите, както и в 
устойчивото развитие на районите, зависими от рибарството, с цел да се премахнат 
всички икономически, административни и социални бариери, които правят по-
трудно участието им при равнопоставени условия;

5. настоятелно призовава Комисията и Съвета да признаят за професионални 
заболявания уврежданията на ставите или гръбначния стълб, или ревматични 
заболявания, причинени от тежките метеорологични условия, при които трябва да 
работят заетите жени в улова на морски дарове, изплитането на рибарски мрежи, 
преработването, продажбите, както и произтичащите от вдигането на прекомерни 
тежести;

6. настоятелно призовава Комисията да признае, че работата на жените допринася за 
подобряване на проследимостта на рибните продукти, което допринася за 
информираността на потребителя и гарантира по-добро качество и безопасност на 
рибните продукти и продуктите от аквакултури и увеличава икономическите, 
гастрономическите и туристическите възможности на риболовните райони;

7. счита, че е необходимо да се насърчават и подкрепят финансово сдруженията 
между жените чрез мрежи, обединяващи жени, с цел да се улесни обменът на опит, 
както и да се представят техните нужди и искания както на равнище местни 
администрации, така и на равнище европейски органи;

8. счита, че е необходимо да се насърчава и увеличава  като се гарантира участието им 
при вземането на решения в публичния и частния сектор на равни начала с мъжете;

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 2013—2020 г.
9. предвид факта, че само една от държавите членки използва възможностите, 

предлагани от ос 4 на Европейския фонд за рибарство относно финансирането на 
проекти, чиито бенефициери са жени, настоятелно призовава държавите членки да 
се възползват от възможностите, предлагани от EФMДP, за да:

 прилагат принципа на равните възможности както в разработването, така и в 
развитието и прилагането на оперативните програми;

 насърчават участието на жените в сектора на рибарството, като преструктурират 
сектора и предлагат необходимото оборудване (като съблекални на кораби и 
пристанища);

 подкрепят сдруженията на жени, заети като плетачки на рибарски мрежи, 
разтоварачи и опаковачи;

 подпомагат проекти за смекчаване на проблемите, свързани с условията на труд 
на жени, заети в улова на морски дарове, включително съвместяването на 
професионалния и семейния живот;

 подпомагат проекти за насърчаването и диверсификацията на ролята на жените в 
областта на рибарството и аквакултурите;

 предоставят на жените и на младите жени достъп до образование чрез 
финансирането на специализирано обучение и професионално образование, с 
цел да се насърчава професионализма;
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 улеснят достъпа на младите жени до работни места, както и приемствеността 
между поколенията, особено в развитието на устойчиви стопански дейности в 
морската среда;

 насърчават професионалното обучение, особено за жените, които работят в 
сектора на рибарството и аквакултурите, за да се разшири възможността им на 
достъп до управленски и технически квалифицирани позиции и управленски 
постове, свързани с рибарството, при условия на равенство в заплащането;

 подобряват ролята на жените в областта на рибарството, по-специално, като 
подкрепят извършваните на сушата дейности и дейностите, свързани с риболова, 
както в производството, така и в преработването, предлагането на пазара и 
продажбите;

 насърчават предприемаческите инициативи, започнати от жени, включително, 
когато е уместно, икономическата диверсификация на определени дейности, 
свързани с риболовната промишленост;

10. настоятелно призовава държавите членки да предоставят възможности за заем при 
облекчени условия, които да позволят да се преодоляват специфичните трудности, 
срещани от жените при финансирането на проекти, които могат да бъдат включени 
в националните програми в рамките на EФMДP;

11. отново потвърждава позициите, възприети в рамките на процедурата за „Хоризонт 
2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) 
относно насърчаването на участието на жените във всички научни изследвания, 
проекти и научни дисциплини, и по-специално, на тези, чиято професионална 
дейност е посветена на познанията за морската среда;

12. настоятелно призовава държавите членки да:

 признаят от правна гледна точка работата на жените, които допринасят 
икономически за поддържането на семейството, и на тези, които допринасят за 
това с работата си, макар и без да получават заплащане;

 осигурят помощи за жени (независимо от техният статут на обвързване в 
рамките на двойката), както и за членовете на семейството, които допринасят за 
поддържането на риболовните дейности, като им се предоставят обезщетения за 
безработица в случай на прекъсване (временно или окончателно) на работата, 
право на пенсия, съвместяване на професионалния и личния живот, право на 
отпуск за отглеждане на дете, достъп до системата за социално осигуряване и до 
безплатно здравно обслужване и застраховане, което покрива рисковете за
работещите в морския сектор и сектора на рибарството;

13. като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 22 ноември 
2012 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството 
отправя искане в параграф 28 , ЕС да се застъпи, в рамките на СТО, за наказателни 
мерки спрямо държавите, извършващи действия на дискриминация срещу жените, а 
в параграф 45 изисква от Комисията да гарантира при преговорите за споразумения 
относно рибарството, че крайбрежната държава отделя значителна част от 
секторната подкрепа за развитие на признаването, насърчаването и 
диверсификацията на ролята на жените в сектора на рибарството, както и да се 
гарантира прилагането на принципа на равно третиране и равни възможности за 



PR\1004281BG.doc 9/13 PE519.712v01-00

BG

жените и мъжете, особено по отношение на обучението и достъпа до финансиране и 
кредити;

Основният регламент относно общата политика в областта на рибарството
14. настоятелно призовава държавите членки да осигурят изпълнението на целите на 

новата обща политика в областта на рибарството по отношение на достъпа до рибни 
ресурси, въз основа на прозрачни критерии от екологично, социално и 
икономическо естество, включващи принципите на равно третиране и равни 
възможности за жените и мъжете;

15. настоятелно призовава държавите членки да признаят трудовия статус на жените в 
случаите на временно преустановяване на дейност, включително периодите на 
естествено възстановяване;

16. призовава Комисията и държавите членки да гарантират спазването на 
Директива 2010/41/ЕС, за да могат жените в сектора на рибарството, които работят 
на пълно или непълно работно време в семейни предприятия или  подкрепят 
съпрузите или партньорите си, като по този начин допринасят за своята собствена 
или за семейната икономическа устойчивост, както и тези, които извършват тази 
дейност като средство за препитание и не принадлежат към отделно семейство, да 
получават законно признаване и социални придобивки, равностойни на тези, от 
които се ползват лицата със статут на самостоятелно заети лица;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата на държавите членки.
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Настоящият доклад има за цел укрепването на знанията, препоръките и инициативите 
на комисията по рибно стопанство и на комисията по въпросите на жените, свързани 
със социално-икономическата роля на жените в областта на рибарството и 
аквакултурите в контекста на реформата на общата политика в областта на 
рибарството.

Сред конкретните действия на комисията по рибно стопанство на Европейския 
парламент във връзка с развитието на равенството между половете в рамките на общата 
политика в областта на рибарството през последните няколко години, могат да се 
посочат, наред с другото, резолюцията на Европейския парламент относно мрежи, 
обединяващи жени: риболов, земеделие и диверсификация (2004/2263(INI)) на 
комисията по рибно стопанство, Европейският фонд за рибарство за периода 2007—
2013 г., и особено — изслушването през 2010 г. на тема „Жените и устойчивото 
развитие в областта на рибарството“, проведено от комисията по рибно стопанство, в 
което се подчертаха тежките условия, пред които са изправени жените в сферата на 
рибарството, и необходимостта от насърчаване на участието на жените във всички 
аспекти на политиката в областта на рибарството.

На 14 октомври се проведе съвместно заседание на комисията по рибно стопанство и 
комисията по правата на жените и равенството между половете относно развитието на 
ролята на жените в областта на рибарството и аквакултурите в Европа, на което се 
анализира положението на жените в сектора на рибарството, тяхната роля при 
създаването на нови възможности в крайбрежните общности, новостите в действията за 
подкрепа на мрежи, обединяващи жени, и обмен на добри практики, възприемане на 
принципа за равенство между половете в различните етапи на прилагане на 
Европейския фонд за рибарство, особено по отношение на ос 4, и бъдещите 
перспективи в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството.

Във връзка с реформата на общата политика в областта на рибарството, която е в ход, 
следва да се подчертае докладът относно дребномащабния и непромишления риболов и 
реформата на общата политика в областта на рибарството (2011/2292(INI)), който 
включва елементи от голямо значение за ролята на жените в областта на рибарството, 
свързани с подобряване на социалните условия и условията на труд и  социално-
икономическата и културната роля на жените, а също и общото съобщение  (2011/2290 
(INI)). Съобщението подчертава необходимостта от по-голямо правно и обществено
признаване и значимостта на работата на жените в рибарския сектор, както и тяхната 
роля за семейните финанси, включително и тази на небрачните партньори.

Въпреки социално-икономическата значимост на жените в областта на рибарството и 
аквакултурите, рядко се прави конкретно позоваване, в плановете, програмите и  
законодателството в областта на рибарството, на наличието на равни условия по 
отношение на достъпа на жените до работни места, свързани с рибарството. 

Работата на жените в областта на рибарството и свързаните с тях дейности често се 
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извършва по невидим начин, като допълнение към работата на техните партньори, във 
все по-труден икономически контекст за семейния бизнес. В тези случаи няма 
постоянна заплата, нито социални плащания. Към това се добавя, че за някои жени 
единственият източник на доходи за препитание е тази дейност.

Недостигът и липсата на достъпност на статистическа информация относно ролята на 
жените в сферата на рибарството, представлява сериозна пречка, за да се направи 
оценка на изпълняваните функции и икономическия принос. Следователно е трудно е 
да се познава подробно настоящото положение  по отношение на труда на жените в 
областта на рибарството и аквакултурите, когато данните се предоставят по 
недиференциран начин спрямо пола или видовете работа в рибарския сектор и са 
съсредоточени предимно върху производството в областта на рибарството.

Новата обща политика в областта на рибарството следва да допринася за защитата на 
морската среда, и по-специално, за постигането на добро екологично състояние през 
2020 г., съгласно изискванията на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета относно рамката на действие на Общността в областта на политиката за 
морската околна среда (Рамкова директива за морска стратегия) и поради това трябва 
да се отчита приносът на жените, работещи в сектора на непромишления риболов, като 
се вземе предвид тяхната значимост по отношение на изпълнението на тази директива 
чрез тяхната работа, щадяща морската околна среда.

Също така следва да се вземе предвид, че жените и младите хора са най-засегнати в 
период на рецесия или икономическа криза като настоящия и са първите, чиито 
възможности за заетост, възнаграждения и условия на труд намаляват.

В момента в Европа съществуват различни сдружения и организации на жените в 
сферата на рибарството, с цел да защитават равните права и да получават консултации, 
както и да им се позволи да останат свързани, да постигнат по-добра координация и 
осигуряване на достъп до помощи. През 2008 г. съществуваха в ЕС 18 организации, 
работещи на местно или регионално ниво, 4 национални организации, една национална 
мрежа, три транснационални мрежи и една европейска мрежа.

В Европа най-голямата мрежа, обединяваща жени, е AKTEA, чиито цели, наред с 
другото, са да направят видима ролята на жените в областта на рибарството и 
аквакултурите и свързаните с тях дейности, да повишат осведомеността относно 
приноса на жените в тези сектори, участието на жените в процесите на вземане на 
решения в тези сектори, обмен на опит и т.н.

Обучението е един от най-важните аспекти за развитието и постигането на 
професионализъм във всяко работна сфера. Задачите, извършвани от жените в 
непромишления риболов, трябва да се регулират чрез официално обучение, което да 
насърчава приемствеността на професията в обществото. Следва също така да се 
отбележи необходимостта от образоването с цел използване на по-конкретни и 
свързани с управлението за жените в рибарския сектор, на ИТ инструменти за 
развитието на стопанската дейност на предприятията или семейните финанси. 

В момента е в процес на разглеждане бъдещият Европейски фонд за морско дело и 
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рибарство (ЕФМДР) за периода 2013—2020 г. — основният инструмент за помощ за 
финансирането на сектора на рибарството и аквакултурите в Съюза.

В рамките на новия ЕФМДР, държавите членки следва да гарантират достъпа до 
постоянно обучение за младите хора и жените сектора на рибарството, с цел да се 
подчертае тяхната роля на пазара на труда в областта на рибарството и да се осигури
насърчаването им и  присъствието им във всички представителни органи.

Следва също да се осигурят помощи за насърчаване и поддържане на сдруженията на 
жените в областта на рибарството и аквакултурите, които и да се насърчава по-
голямото им присъствие, увереност и обществено признание.

Следва също да се подчертае значимостта на участието на жените научни работници в 
областта на морската околна среда, по-специално по отношение на заетостта на жените 
в сектора на рибарството  и състоянието на ресурсите;  това е от основно значение за 
устойчивата експлоатация на рибарството, като се предвиждат възможните последици 
от изменението на климата].

В член 79 от EФMДP са посочени като допустими, наред с другото, видовете операции, 
свързани с научни анализи и прилагането на ОПОР, националните многогодишни 
програми за вземане на проби, научните изследвания в открито море и т.н., но следва да 
се подчертае значението на това новия EФMДP да осигурява непрекъснато събиране и 
анализ на данни, свързани със заетостта на жените в областта на рибарството и 
аквакултурите и социално-икономическият им принос към него. Спазването на това 
изискване ще спомогне да се спазват Общите условия на ПРИЛОЖЕНИЕ III от 
ЕФМДР, според което следва да се извършва ефективното въвеждане и прилагане на 
специална стратегия за постигане на равенство между половете чрез, наред с 
другото, система за събиране и анализ на данни и показатели, разбити по пол, която 
позволява разработване на политики за равенство между половете, основани на 
конкретни факти.

Новият ЕФМДР следва също така да насърчава помощите за всички жени със статут на 
съпрузи, небрачни партньори и т.н., които допринасят с работата си за семейните 
финанси, без ролята им да е видима;

Новият основен регламент относно политиката в областта на рибарството определя 
общите принципи, които трябва да я управляват, и съгласно член 2 и член 7 установява 
целите за устойчива експлоатация на ресурсите и мерките за свеждане до минимум на 
отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морското биологично 
разнообразие и морските екосистеми. За постигането на тези цели е от съществено 
значение оценяването на дейността на жените, заети в улова на морски дарове, тъй като 
използват рибните ресурси по устойчив начин и при зачитане на популациите и 
възстановяването на същите, и съзнават много добре, че ако експлоатират прекомерно 
тази среда, в бъдеще няма да разполагат с ресурси за да вършат работата си. 

Новата обща политика в областта на рибарството трябва да преследва изпълнението на 
целите, свързани с принципа на равенство, историческото признаване на социално-
икономическа роля на жените в сферата на рибарството, недискриминацията на полова 
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основа, социалните мерки и необходимите помощи при безработица, насърчаването на 
включването им в комисии и консултативни съвети и участието в сдружения, както и 
търсенето на финансови инструменти и необходими социални мерки и помощи за 
работничките, поради периодите на биологични паузи.

Като обобщение, изглежда ясно, че все още жените, работещи в рибарския сектор, са 
изправени пред многобройни нужди. Необходимо е да се регламентират техните 
условия на труд, а положението им да се уеднакви с това на мъжете, да се гарантира, че 
бъдещите поколения ще са привлечени от условията на труд в сектора и да се признае 
приносът на жените за устойчивото развитие на рибарството. Ето защо е изключително 
важно тази реформа на общата политика в областта на рибарството да постави 
основите за постигане на помощи, насоки, планове и програми за обучение, както и за 
признаване и равенство на необходимите права, които ще осигурят по-добро и 
стабилно бъдеще на жените, работещи в сектора на рибарството.


