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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van 
de rol van vrouwen
(2013/2150(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 15 december 2005 over vrouwennetwerken: visserij, landbouw 
en diversificatie1,

– gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over kleinschalige en ambachtelijke visserij 
en de hervorming van het GVB2,

– gezien de regelgeving die van toepassing is op het Europees Visserijfonds (EVF), 
namelijk de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, nr. 861/2006, nr. 1198/2006 en nr. 
791/2007 van de Raad, waarin de normen en de overeenkomsten inzake de structurele 
steun van de Gemeenschap voor de visserijsector vastgelegd zijn3,

– gezien het voorstel van de Commissie en de standpunten van het Parlement en de Raad 
over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (COM(2011)0804),

– gezien de hoorzitting over "Vrouwen en duurzame ontwikkeling in de visserijsector" in de 
Commissie visserij van 1 december 2010,

– gezien de hoorzitting van de Commissie visserij en de Commissie rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid over het versterken van de rol van de vrouw in de Europese visserij en 
aquacultuur, die op 14 oktober 2013 in het Europees Parlement werd gehouden,

– gezien Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad4,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 6 februari 2013 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk 
visserijbeleid5,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 12 september 2012 over het voorstel voor een 
verordening van het Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelĳke ordening 
der markten in de sector visserĳproducten en producten van de aquacultuur6,

– gezien het voorstel van de Commissie en de standpunten van het Parlement en de Raad 
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in 
het kader van "Horizon 2020" – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-
2020)(COM(2011)0810),

                                               
1 P6_TA(2005)0532.
2 P7_TA(2012)0460.
3 PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1.
4 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.
5 P7_TA(2013)0040.
6 P7_TA(2012)0333.



PE519.712v01-00 4/12 PR\1004281NL.doc

NL

– gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over de externe dimensie van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid1,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2012 over de hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid2,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld: "Strategie 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien artikel 51 van zijn Reglement,
– gezien het gezamenlijke overleg van de Commissie visserij en de Commissie rechten van 

de vrouw en gendergelijkheid overeenkomstig artikel 51 van het Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie visserij en van de Commissie rechten van de vrouw 

en gendergelijkheid (A7-0000/2013),
A. overwegende dat het werk dat vrouwen verrichten in de visserij en de aquacultuur niet 

wordt erkend en over het algemeen op de achtergrond blijft, hoewel het een aanzienlijke 
economische toegevoegde waarde oplevert en bijdraagt tot de sociale, economische en 
milieuduurzaamheid van verschillende gemeenten en regio's in Europa, met name in 
gebieden die afhankelijk zijn van de visserij;

B. overwegende dat in de lidstaten meer dan 100 000 vrouwen in de visserijsector werken, 
waarvan ongeveer 4% actief is in de winningssector, ongeveer 30% in de aquacultuur, 
hoofdzakelijk als schelpdierzoekster, en ongeveer 60% in de verwerkingsindustrie; 

C. zich bewust van de bijdragen die vrouwen leveren in activiteiten die verband houden met 
de visserij en de aquacultuur, en met name in de bewerking, verwerking, verpakking en 
verkoop van vis of het beheer van de visserijbedrijven;

D. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 22 november 2012 over 
kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB in paragraaf 30 de 
lidstaten verzoekt rekening te houden met het belang van de economische, sociale en 
culturele rol van vrouwen in de visserijsector, opdat zij toegang krijgen tot sociale 
voorzieningen; benadrukt dat de actieve participatie van vrouwen in visserijgerelateerde 
activiteiten ten eerste helpt om de specifieke culturele tradities en praktijken in stand te 
houden, en ten tweede om ervoor te zorgen dat hun gemeenschappen overleven, waardoor 
de culturele diversiteit van de betrokken regio's gevrijwaard blijft;

E. overwegende dat het Europees Parlement in zijn wetgevingsresolutie van 12 september 
2012 verzoekt om de deelname van vrouwen in producentenorganisaties voor visserij- en
aquacultuurproducten te bevorderen; 

F. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 22 november 2012 over 
kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB in paragraaf 31 het 
toekomstige EFMZV verzoekt om maatregelen te financieren om de participatie van 
vrouwen in de visserijsector te stimuleren, vrouwenverenigingen te steunen, te voorzien in 
beroepsopleiding voor vrouwen en de rol van vrouwen in de visserij op te waarderen, met 

                                               
1 P7_TA(2012)0461.
2 P7_TA(2012)0336.
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name door steun te verlenen aan activiteiten op het land en voor met de visserij verwante 
activiteiten, zowel "stroomopwaarts" als "stroomafwaarts";

G. overwegende het zware werk dat vrouwen gewoonlijk verrichten in de visserij en de 
aquacultuur, zoals het werk van schelpdierzoeksters, de traditionele visverkoop, zowel 
ambulant als in daartoe bestemde gebouwen, de vervaardiging en reparatie van visnetten 
enz.;

H. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 22 november 2012 over 
kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB in paragraaf 39 de 
Commissie en de lidstaten oproept om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat 
vrouwen gelijke beloning en andere sociale en economische rechten krijgen, waaronder 
een verzekering voor het dekken van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld door hun 
werkzaamheden in de visserijsector en erkenning van hun specifieke aandoeningen als 
beroepsziekten; 

I. erkennende dat statistieken over de arbeidskrachten, en met name over de verhouding 
tussen mannen en vrouwen in bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld in de kleinschalige en 
ambachtelijke visserij, de extensieve aquacultuur en de daaraan verbonden activiteiten, 
weinig informatie geven over de vangsten, minder aandacht krijgen dan gegevens over de 
vangst, de aanlanding, de tonnage enz.;

J. erkennende dat vrouwen ondanks het werk dat zij verrichting in de visserijsector en de 
aquacultuur en ondanks hun belangrijke bijdragen tot de economie, onvoldoende sociale 
en arbeidsbescherming genieten en geen passend beroeps- en arbeidsstatuut hebben;

K. erkennende dat vrouwen financieel gediscrimineerd worden in de visserijsector en een 
lager loon krijgen dan mannen die hetzelfde werk doen;

L. erkennend dat het werk van vrouwen in de visserijsector vaak niet wettelijk erkend is en 
geen toegang biedt tot sociale zekerheid in verhouding tot de specifieke risico's en 
gezondheidsproblemen en de specifieke eigenschappen van deze activiteiten;

M. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 22 november 2012 over 
kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB in paragraaf 42 de 
Commissie en lidstaten verzoekt stappen te ondernemen om een grotere wettelijke en 
maatschappelijke erkenning voor het werk van vrouwen in de visserijsector te bevorderen 
en verwezenlijken, en om ervoor te zorgen dat vrouwen die vol- of deeltijds voor 
familieondernemingen werken of hun echtgenoten ondersteunen, en op die manier 
bijdragen aan hun eigen economische duurzaamheid en die van hun familie, wettelijke 
erkenning krijgen of sociale voorzieningen die gelijk zijn aan die welke genoten worden 
door mensen met het statuut van zelfstandigen, in het bijzonder door toepassing van 
Richtlijn 2010/41/EU, en dat hun sociale en economische rechten worden gegarandeerd, 
waaronder gelijke lonen, werkloosheidsuitkering wanneer zij hun baan (tijdelijk of 
permanent) verliezen, het recht op een pensioen, een goed evenwicht tussen werk en 
privéleven, het recht op moederschapsverlof, toegang tot sociale zekerheid en gratis 
gezondheidszorg, en gezondheid en veiligheid op het werk, en andere sociale 
economische rechten, inclusief een verzekering die zeerisico's dekt;

N. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 12 september 2012 stelt dat 
de rol van vrouwen in de visserijsector meer juridische en sociale erkenning moet krijgen 
en beter beloond moet worden, dat vrouwen in de visserijsector dezelfde rechten moeten 
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krijgen als mannen en dat de echtgenotes en levenspartners van vissers die de 
familieonderneming steunen de facto een wettelijk statuut en sociale voordelen dienen te 
krijgen die gelijkwaardig zijn aan die van mensen met een zelfstandig statuut;

1. dringt er bij de Commissie op aan om een specifiek statistiekprogramma uit te werken 
voor de regio's die afhankelijk zijn van de visserij, waarin bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de ambachtelijke kusvisserij, traditionele vismethoden en 
specifieke verkoopkanalen en het werk en de sociale en arbeidsvoorwaarden van 
schelpdierzoeksters, nettenmaaksters en ambachtslui in de visserijsector en verwante 
activiteiten, om de specifieke behoeften op het gebied van de activiteiten van vrouwen te 
achterhalen en de maatschappelijke erkenning van deze bijzonder zware beroepen te 
vergroten;

2. is van mening dat er statistieken moeten worden verzameld en geanalyseerd over de 
werkgelegenheid in de visserijsector, die moeten worden uitgesplitst naar geslacht, soort 
activiteit en soort contract (zelfstandige, loontrekkende, deeltijds, voltijds, occasioneel), 
om zo de bijdragen van vrouwen in de visserijsector en de aquacultuur te kunnen 
waarderen;

3. dringt er bij de Commissie op aan om eveneens naar geslacht uitgesplitste gegevens te 
vergaren over de vangstsector en om nieuwe indicatoren in te voeren, zoals leeftijd, 
opleidingsniveau en de activiteiten van meewerkende echtgenoten of partners;

4. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan om de rol van vrouwen in de visserijsector 
en de aquacultuur en hun bijdrage tot de duurzame ontwikkeling van gebieden die 
afhankelijk zijn van de visserij juridisch en sociaal te erkennen, om zo alle economische, 
administratieve en sociale belemmeringen weg te nemen die hun participatie op gelijke 
voet in de weg staan;

5. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan om letsels aan de gewrichten of de 
wervelkolom of reumatische aandoeningen veroorzaakt door de zware 
weersomstandigheden waarin schelpdierzoeksters, nettenmaaksters, verwerksters, vissers 
en verkoopsters moeten werken en door het tillen van te zware lasten, te erkennen als 
beroepsziekten;

6. dringt er bij de Commissie op aan om te erkennen dat het werk van vrouwen bijdraagt tot 
de verbetering van de traceerbaarheid van de visserijproducten, wat de kennis van de 
consument bevordert en zorgt voor veiligere visserij- en aquacultuurproducten van betere 
kwaliteit en de economische, gastronomische en toeristische kansen van de 
vissersgebieden vergroot;

7. acht het noodzakelijk om de vereniging van vrouwen in vrouwennetwerken te stimuleren 
en financieel te ondersteunen om zo de uitwisseling van ervaringen te bevorderen en 
ervoor te zorgen dat vrouwen hun behoeften en eisen op alle niveaus kunnen meedelen, 
van bij de plaatselijke overheid tot bij de Europese instanties;

8. acht het noodzakelijk om de effectieve participatie van vrouwen in overlegorganen en 
adviesraden, besluitvormingsinstanties, vertegenwoordigingsorganen, regionale instanties 
of genootschappen te stimuleren en te versterken, om zo hun deelname aan het 
besluitvormingsproces in de overheids- en de privésector op gelijke voet met mannen te 
waarborgen;

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2013-2020
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9. dringt er, overwegende dat slechts een van de lidstaten de kansen die pijler 4 van het 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij biedt heeft benut om projecten voor 
vrouwen te financieren, bij de lidstaten op aan om gebruik te maken van de kansen die het 
EFMZV biedt om:

 het gelijkekansenbeginsel toe te passen bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering 
van de operationele programma's;

 de participatie van vrouwen in de visserijsector te stimuleren door de sector te 
hervormen en passende voorzieningen te bieden (zoals kleedruimtes op de vaartuigen 
en in de havens);

 verenigingen van vrouwen zoals nettenmakers, havenarbeiders en inpakkers te 
steunen;

 projecten te steunen om de problemen veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden 
van schelpdierzoeksters te verlichten, onder meer door de combinatie van werk en 
gezin te verbeteren;

 projecten te steunen om de rol van vrouwen in de visserij en de aquacultuur op te 
waarderen en te diversifiëren;

 de toegang van vrouwen en jongeren tot opleiding te vergemakkelijken via 
financiering voor specifieke opleidingen en beroepsonderwijs om zo de 
professionalisering te stimuleren;

 de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, evenals de intrede 
van een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt, met name met het oog op de 
ontwikkeling van duurzame beroepsactiviteiten in het mariene milieu;

 beroepsopleiding te stimuleren, met name voor vrouwen die in de visserijsector en de 
aquacultuur werken, om hun kansen op leidinggevende of hogere technische en 
managementfuncties in de visserijsector te vergroten, tegen gelijke loonvoorwaarden;

 de rol van vrouwen in de visserij op te waarderen, met name door steun te verlenen 
aan activiteiten op het land en voor met de visserij verwante activiteiten, zowel in de 
productie als in de verwerking, de afzet en de verkoop;

 door vrouwen opgestarte bedrijfsinitiatieven te simuleren, in voorkomend geval met 
inbegrip van de economische diversifiëring van bepaalde aan de visserij verwante 
activiteiten;

10. dringt er bij de lidstaten op aan om mogelijkheden te creëren om zachte leningen te 
verstrekken die het mogelijk maken om specifieke problemen waarmee vrouwen 
geconfronteerd worden bij de financiering van projecten die in aanmerking komen voor de 
nationale programma's in het kader van het EFMZV, te verlichten;

11. herhaalt de standpunten die werden aangenomen in het kader van het proces rond Horizon 
2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020), met betrekking tot 
het stimuleren van de deelname van vrouwen aan alle wetenschappelijke 
onderzoeksactiviteiten, projecten en vakgebieden, met name van vrouwen die 
beroepsmatig bezig zijn met de kennis over het mariene milieu; 

12. verzoekt de lidstaten om:
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 het werk van vrouwen die financieel bijdragen tot het huishouden en van vrouwen die 
via hun werk, zij het onbetaald, bijdragen tot het huishouden juridisch te erkennen;

 steun te verlenen aan vrouwen (ongeacht hun burgerlijke status binnen het stel) en aan 
gezinsleden die bijdragen tot de instandhouding van de visserijactiviteiten via 
werkloosheidsuitkeringen wanneer zij hun baan (tijdelijk of permanent) verliezen, het 
recht op een pensioen, een goed evenwicht tussen werk en privéleven, het recht op 
ouderschapsverlof, toegang tot sociale zekerheid en gratis gezondheidszorg, en 
bescherming tegen de risico's van het werk in de maritieme sector en de visserij;

13. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 22 november 2012 over de 
externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid in paragraaf 28 de EU verzoekt 
om binnen de WTO toe te werken naar benadeling van de productie van landen waar 
vrouwen worden gediscrimineerd en er in paragraaf 45 bij de Commissie op aandringt om 
er tijdens de onderhandelingen over visserijovereenkomsten naar te streven dat de 
kuststaat een bepaald minimum van de in het kader van de overeenkomst verstrekte 
sectorale ontwikkelingssteun besteedt aan projecten die ten doel hebben om de rol van 
vrouwen in de visserijsector te erkennen, te bevorderen en te diversifiëren, waarbij het 
beginsel van gelijke behandeling van en gelijke kansen voor mannen en vrouwen moet 
worden toegepast, met name op het gebied van opleiding en de toegang tot financiering en 
leningen;

Basisverordening van het gemeenschappelijk visserijbeleid
14. dringt er bij de lidstaten op aan toe te zien op de verwezenlijking van de doelstellingen 

van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid ten aanzien van de toegang tot de 
visbestanden op basis van transparantie sociale, economische en milieucriteria, waarbij zij 
aandacht moeten besteden aan het beginsel van een gelijke behandeling van en gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen;

15. dringt er bij de lidstaten op aan om het arbeidsstatuut van vrouwen te erkennen wanneer 
zij hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten, bijvoorbeeld tijdens de biologische 
rustperiodes;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten om toe te zien op de naleving van Richtlijn 
2010/41/EU om ervoor te zorgen dat vrouwen die voltijds of deeltijds in de visserijsector 
werken in familiebedrijven of hun echtgenoot of partner helpen en zo bijdragen tot hun 
eigen financiële stabiliteit en die van hun gezien, en vrouwen die deze activiteit uitoefenen 
om in hun levensonderhoud te voorzien en geen gezin hebben, dezelfde wettelijke 
erkenning en sociale voordelen krijgen als mensen met het statuut van zelfstandigen;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Dit verslag is bedoeld om de kennis, de aanbevelingen en de initiatieven van de Commissie 
visserij en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid over de socio-
economische rol van vrouwen in de visserijsector en de aquacultuur te bestendigen tegen de 
achtergrond van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Een aantal voorbeelden van specifieke acties die de afgelopen jaren werden ondernomen in de 
Commissie visserij van het Europees Parlement met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen 
en mannen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid, zijn de resolutie van het 
Europees Parlement over Vrouwennetwerken: visserij, landbouw en diversificatie 
(2004/2263(INI)) van de Commissie visserij, het Europees Visserijfonds 2007-2013, en met 
name de hoorzitting over "Vrouwen en duurzame ontwikkeling in de visserijsector" van de 
Commissie visserij van 2010, waarin de moeilijke omstandigheden waarmee vrouwen in de 
visserij worden geconfronteerd duidelijk werden aangekaart en werd benadrukt dat de 
betrokkenheid van vrouwen bij alle aspecten van het visserijbeleid moest worden 
gestimuleerd.

Op 14 oktober organiseerden de Commissie visserij en de Commissie rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid een gezamenlijke hoorzitting over de rol van vrouwen in de Europese 
visserij en aquacultuur, waar onder meer werd ingegaan op de situatie van vrouwen in de 
visserijsector, hun rol bij het scheppen van nieuwe kansen in de kustgemeenschappen, nieuws 
over de maatregelen ter ondersteuning van de oprichting van vrouwennetwerken en de 
uitwisseling van beste praktijken, de integratie van de genderdimensie in de verschillende 
fases van de uitvoering van het Europees Visserijfonds, en met name in pijler 4, en de 
toekomstperspectieven in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

In het kader van de lopende hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
worden gewezen op het verslag inzake kleinschalige en ambachtelijke visserij en de 
hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2011/2292(INI)), waarin een aantal 
concepten zijn opgenomen die van bijzonder belang zijn voor de rol van vrouwen in de 
visserij, met betrekking tot de verbetering van de sociale en arbeidsvoorwaarden en de 
economische, sociale en culturele rol van vrouwen, en op de algemene mededeling 
(2011/2290(INI)). Daarin werd verklaard dat de rol en het belang van het werk van vrouwen 
in de visserijsector en hun rol in het huishouden, ook van levenspartners, meer juridische en 
sociale erkenning moet krijgen.

Ondanks het socio-economische belang van vrouwen in de visserijsector en de aquacultuur, 
bevatten de plannen, de programma's en het beleid inzake visserij weinig concrete 
verwijzingen naar gelijke voorwaarden voor de toegang van vrouwen tot beroepen in de 
visserij. 

Het werk van vrouwen in de visserij en verwante activiteiten blijft vaak op de achtergrond en 
wordt gezien als aanvulling op het werk van hun partners, terwijl familiebedrijven het in de 
huidige economische context steeds moeilijker krijgen. In deze gevallen is niet voorzien in 
een vast inkomen of sociale uitkeringen. Daar komt nog eens bij dat deze activiteiten voor 
sommige vrouwen de enige manier zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.
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Het gebrek aan en de beperkte toegang tot statistieken over de rol van vrouwen in de 
visserijsector vormt een belangrijk obstakel om te achterhalen welke functies zij bekleden en 
welke bijdrage zij leveren tot de economie. Het blijkt erg moeilijk om precieze gegevens te 
vinden over de huidige arbeidssituatie van vrouwen in de visserij en de aquacultuur, 
aangezien de beschikbare gegevens niet zijn uitgesplitst naar geslacht of soort 
beroepsactiviteit in de visserijsector en er meer aandacht wordt geschonken aan de 
visserijproductie.

Het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid moet bijdragen tot de bescherming van het 
mariene milieu en met name tot het bereiken van een goede ecologische toestand tegen 2020, 
zoals bepaald in Richtlijn 2008/56/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 
strategie). De bijdrage van vrouwen die actief zijn in de ambachtelijke visserij moet dan ook 
in aanmerking worden genomen, gezien het belang van die visserij voor de naleving van deze 
richtlijn, vanwege de duurzame werkmethoden die in de ambachtelijke visserij worden 
gebruikt.

Voorts moeten we goed beseffen dat vrouwen en jongeren het zwaarst getroffen worden door 
recessies of economische crises zoals we die vandaag doormaken, en zij de eersten zijn wier 
kansen op een baan, loon en arbeidsomstandigheden worden beperkt.

Momenteel bestaan er in Europa enkele vrouwenverenigingen en –organisaties in de 
visserijsector die zich inzetten om de gelijke rechten van vrouwen te verdedigen en die advies 
verstrekken, vrouwen in staat stellen om met elkaar in contact te blijven, zorgen voor meer 
coördinatie en vrouwen helpen om toegang te krijgen tot steun. In 2008 waren er in de EU 18 
organisaties actief op plaatselijk of regionaal niveau, waren er 4 nationale organisaties, 1 
nationaal netwerk, 3 grensoverschrijdende netwerken en 1 Europees netwerk.

Het grootste Europees vrouwennetwerk is AKTEA, dat onder meer tot doel heeft de rol van 
de vrouw in de visserij, de aquacultuur en verwante activiteiten meer zichtbaarheid te bieden, 
mensen bewust te maken van de bijdrage van vrouwen tot die sectoren, de deelname van 
vrouwen aan de besluitvormingsprocedures in die sectoren te bevorderen, ervaringen uit te 
wisselen enzovoort.

Opleiding is een van de belangrijkste aspecten voor de plaatselijke ontwikkeling en 
professionalisering. De taken die vrouwen vervullen in de ambachtelijke visserij moeten 
worden geregeld via officiële cursussen die de continuïteit van het beroep in de samenleving 
moeten verbeteren. Voorts moet erop worden gewezen dat het belangrijk is dat vrouwen in de 
visserijsector leren werken met IT-instrumenten voor specifieke huishoudelijke of 
bedrijfsactiviteiten of beheersactiviteiten. 

Momenteel wordt onderhandeld over het toekomstige Europees Fonds voor Maritieme Zaken 
en Visserij (EFMZV) voor de periode 2013-2020, het belangrijkste financieringsinstrument 
voor de visserijsector en de aquacultuur in de Europese Unie.

In het kader van dit nieuwe EFMZV moeten de lidstaten toezien op de toegang tot 
voortgezette opleidingen voor jongeren en vrouwen in de visserijsector, om hun rol op de 
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arbeidsmarkt in de visserijsector op te waarderen en ervoor te zorgen dat zij benoemd worden 
en aanwezig zijn in alle vertegenwoordigingsinstanties.

Zo zullen zij steun moeten verlenen voor de bevordering en instandhouding van 
vrouwenorganisaties in de visserijsector en de aquacultuur en zullen zij de aanwezigheid van 
vrouwen, het vertrouwen in vrouwen en hun sociale erkenning moeten bevorderen.

Ook moet worden gewezen op het belang van de participatie van onderzoeksters op het vlak 
van het mariene milieu, met name ten aanzien van de werkgelegenheidsgraad van vrouwen in 
de visserijsector en de staat van de visbestanden, die van essentieel belang zijn voor het 
duurzame beheer van de sector, waarbij wordt geanticipeerd op de mogelijke effecten van de 
klimaatverandering.

In artikel 79 van het EFMZV wordt vermeldt dat onder meer het beheer en het gebruik van 
gegevens voor wetenschappelijke analyse en voor de uitvoering van het GVB, nationale 
meerjarige steekproefprogramma's, onderzoeken op zee enzovoort in aanmerking komen voor 
steun uit het Fonds, maar er moet worden gewezen dat het belangrijk is dat het nieuwe 
EFZMV ook zorgt voor de voortdurende vergaring en analyse van gegevens over de 
werkgelegenheid bij vrouwen in de visserijsector en de aquacultuur en over hun socio-
economische bijdrage tot deze sector. Om daaraan te voldoen, kan het nuttig zijn om ook te 
voldoen aan de algemene voorwaarden uit bijlage III bij het EFMZ, waarin voorzien is in de 
effectieve tenuitvoerlegging en toepassing van een speciale strategie voor de bevordering van 
gendergelijkheid, door middel van een systeem voor de verzameling en analyse van gegevens 
en indicatoren, onderverdeeld naar geslacht, voor de ontwikkeling van een wetenschappelijk 
onderbouwd genderbeleid.

Het nieuwe EFMZV moet ook steun verzekeren voor alle vrouwen die als echtgenoten, 
feitelijke partner enzovoort dankzij hun werk op onzichtbare wijze hebben bijgedragen tot het 
huishouden.

In de nieuwe basisverordening van het gemeenschappelijk visserijbeleid zijn, in artikel 2, de 
algemene beginselen vastgesteld waardoor het beleid moet worden geleid, en in artikel 7 zijn 
doelstellingen vastgelegd ten aanzien van een duurzaam beheer van de visbestanden en 
maatregelen om de nadelige gevolgen van de visserijactiviteit voor de mariene biodiversiteit 
en ecosystemen tot een minimum te beperken. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, is 
het van fundamenteel belang om de activiteiten van schelpdierzoeksters op te waarderen, 
aangezien zij de visbestanden op een duurzame manier exploiteren. Zij respecteren de 
populaties en geven hen de tijd om te herstellen, en zij weten heel goed dat als zij de grenzen 
van het mariene milieu overschrijden, zij in de toekomst geen bestanden meer zullen hebben 
om op terug te vallen. 

Het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid moet gericht zijn op de verwezenlijking van 
doelstellingen ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel, de historische erkenning van de socio-
economische rol van de vrouw in de visserijsector, non-discriminatie op grond van geslacht, 
de nodige sociale maatregelen en werkloosheidsuitkeringen, het bevorderen van de inclusie 
van vrouwen in adviescomités en –raden en van hun deelname aan verenigingen en de 
zoektocht naar de nodige financieringsinstrumenten en sociale maatregelen en steun voor 
vrouwelijke werknemers om de biologische rustperiodes door te komen.
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Kort samengevat is wel duidelijk dat er nog steeds veel werk aan de winkel is om de situatie 
van vrouwen die in de visserijsector werken, te verbeteren. Hun arbeidsomstandigheden 
moeten worden geregulariseerd en hun situatie moet worden gelijkgeschakeld met die van 
mannen, er moet worden verzekerd dat toekomstige generaties aangetrokken zullen worden 
door de arbeidsvoorwaarden in de sector en hun bijdrage tot de duurzame ontwikkeling van 
de visserij moet worden erkend. Daartoe moet deze hervorming van het gemeenschappelijke 
visserijbeleid absoluut als uitgangspunt dienen voor de uitwerking van steun, richtsnoeren, 
plannen en opleidingsprogramma's en voor de erkenning en gelijkheid die nodig om vrouwen 
die in de visserijsector werken een betere en stabielere toekomst te bieden.


