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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului 
cu scopul de a dezvolta rolul femeii
2013/2150 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2005 intitulată „Rețelele de femei: 
pescuit, agricultură și diversificare”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară 
mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului2, 

– având în vedere Regulamentul aplicabil Fondului european pentru pescuit (FEP), în 
special Regulamentele (CE) nr. 2328/2003, nr. 861/2006, nr. 1198/2006 și nr. 791/2007 
ale Consiliului, care stabilesc norme detaliate și reglementări privind asistența structurală 
a Comunității în sectorul pescuitului3,

– având în vedere propunerea Comisiei și pozițiile adoptate de Parlament și de Consiliu cu 
privire la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (COM(2011)0804),

– având în vedere audierea intitulată „Femeile și dezvoltarea durabilă în domeniul 
pescuitului”, care a avut loc la Comisia pentru pescuit la 1 decembrie 2010,

– având în vedere audierea care a avut loc la Parlamentul European la 14 octombrie 2013 în 
cadrul Comisiei pentru pescuit și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, 
care a avut ca temă dezvoltarea rolului femeii în domeniul pescuitului și al acvaculturii în 
Europa,

– având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 
care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a 
Consiliului4,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 6 februarie 2013 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în 
domeniul pescuitului5,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 12 septembrie 2012 referitoare la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură6,

– având în vedere propunerea realizată de Comisie și pozițiile adoptate de Parlament și de 
Consiliu referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont (2014-2020)(COM(2011)0810),

                                               
1 P6_TA(2005) 0532.
2 P7_TA(2012)0460
3 JO L 223, 15.8.2006, p. 1
4 JO L 180, 15.7.2010, p. 1
5 P7_TA(2013)0040
6 P7_TA(2012)0333
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– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la dimensiunea externă a 
politicii comune în domeniul pescuitului1,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2012 referitoare la reforma politicii 
comune din domeniul pescuitului – comunicare generală 2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Strategie pentru 
egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru pescuit și ale Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen, care au avut loc în temeiul articolului 51 din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și al Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen (A7-0000/2013),

A. întrucât munca depusă de femei în domeniul pescuitului și al acvaculturii nu este 
recunoscută și, în general, rămâne invizibilă, în ciuda faptului că ea are o valoare adăugată 
economică considerabilă și în ciuda faptului că ea contribuie la durabilitatea socială, 
economică și de mediu a numeroase localități și regiuni din Europa, în special a zonelor 
dependente de pescuit;

B. întrucât, în statele membre, peste 100 000 de femei lucrează în sectorul pescuitului, dintre 
care circa 4% în sectorului pescuitului propriu-zis, circa 30% în acvacultură, în special în 
domeniul pescuitului manual al crustaceelor și moluștelor, și circa 60% în industria de 
prelucrare; 

C. întrucât se recunoaște contribuția adusă de femei în cadrul activităților conexe pescuitului 
și acvaculturii, în special în domeniile legate de prelucrarea, transformarea, împachetarea 
și comercializarea produselor din pește sau în domeniul gestiunii întreprinderilor de 
pescuit;

D. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la 
pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul 
pescuitului, la punctul 30, solicită statelor membre să ia în considerare importanța rolului 
economic, social și cultural al femeilor în industria piscicolă, astfel încât acestea să poată 
avea acces la prestațiile sociale și 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;

E. întrucât Parlamentul European, în rezoluția sa legislativă din 12 septembrie 2012, a cerut 
creșterea participării femeilor în organizațiile de producători din sectorul pescuitului și 
acvaculturii; 

F. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la 
pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul 

                                               
1 P7_TA(2012)0461
2 P7_TA(2012)0336
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pescuitului, la punctul 31 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM), solicită finanțare pentru a crește participarea femeilor în sectorul pescuitului, 
sprijinirea asociațiilor de femei, formare profesională destinată femeilor, precum și 
îmbunătățirea rolului femeilor în domeniul pescuitului prin acordarea de sprijin 
activităților desfășurate pe uscat și activităților asociate pescuitului, atât în domeniul 
producției, cât și în cel al transformării și comercializării;

G. întrucât trebuie să se țină seama de caracterul dificil al muncii depuse în mod tradițional 
de către femei în sectorul pescuitului și al acvaculturii, cum este pescuitul manual al 
crustaceelor și moluștelor, vânzarea tradițională de pește, fie ambulantă, fie în spații 
special amenajate în acest scop, fabricarea și repararea plaselor de pescuit (confecționerele 
de plase de pescuit) etc.; 

H. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la 
pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul 
pescuitului, la punctul 39, solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a se 
asigura că femeile beneficiază de o remunerație egală, precum și de alte drepturi sociale și
economice, inclusiv de o asigurare, care să acopere riscurile la care acestea sunt expuse ca 
urmare a activităților desfășurate în sectorul pescuitului, precum și de recunoașterea ca 
boli profesionale a afecțiunilor specifice;

I. întrucât informațiile statistice referitoare la forța de muncă și, în special, referitoare la 
distribuția sa pe sexe în cadrul anumitor activități, precum și informațiile referitoare la 
pescuitul artizanal sau la scară mică, la acvacultura extensivă și activitățile conexe, rămân 
în plan secund față de informațiile referitoare la capturi, descărcări, tonaj etc.;

J. întrucât, în ciuda faptului că munca depusă de către femei în sectorul pescuitului și al 
acvaculturii și a contribuției sale economice importante, femeile nu se bucură de o 
protecție socială și de muncă adecvată și nici de un statut profesional și de muncă adecvat;

K. întrucât femeile suferă din cauza discriminării economice în sectorul pescuitului și 
primesc o retribuție mai mică comparativ cu bărbații pentru realizarea acelorași munci;

L. întrucât adesea munca femeilor din domeniul pescuitului nu se bucură de recunoaștere 
legală și nu dă drept de acces la o protecție socială pe măsura riscurilor și a afecțiunilor de 
sănătate specifice și caracteristice acestor activități;

M. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la 
pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul 
pescuitului, la punctul 42, invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru o mai mare 
recunoaștere juridică și socială 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, ajutoare 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 la care se expun atunci când lucrează pe 
mare;
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N. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 12 septembrie 2012, s-a pronunțat în 
favoarea necesității de a acorda o mai mare recunoaștere juridică și socială și o mai mare 
recompensă rolului pe care îl au femeile în sectorul pescuitului și aceleași drepturi ca și 
bărbații, precum și un statut juridic și beneficii sociale echivalente celor de care se bucură 
lucrătorii independenți femeilor care își ajută soții și partenerii de viață care lucrează în 
sectorul pescuitului, contribuind astfel la întreținerea unei întreprinderi familiale, 

1. solicită Comisiei să sprijine realizarea unui program statistic specific privind regiunile 
dependente de pescuit, acordând o atenție deosebită pescuitului costier artizanal, 
metodelor de pescuit tradiționale și canalelor de comercializare specifice, precum și 
muncii și condițiilor sociale și de muncă ale lucrătoarelor în domeniul pescuitului manual 
al crustaceelor și moluștelor, confecționerelor de plase de pescuit și femeilor care lucrează 
în domeniul pescuitului artizanal și în activitățile conexe, cu scopul de a evalua 
necesitățile specifice ale activității femeilor și de a îmbunătăți recunoașterea socială a 
acestor profesii care presupun o muncă foarte dură; 

2. consideră că este necesar să se îmbunătățească modul de colectare și de analizare a 
informațiilor statistice referitoare la ocuparea forței de muncă în domeniul pescuitului, 
informații defalcate pe sexe, tip de activitate și tipul de contract  de muncă (activități 
independente, salariate, fracțiune de normă, normă întreagă, ocazional), pentru a putea 
estima contribuția femeilor în sectorul pescuitului și al acvaculturii;

3. cere Comisiei să extindă compilarea datelor defalcate pe sexe la sectorul capturilor și să 
introducă noi indicatori cum ar fi vârsta, nivelul de educație și activitatea soților și a 
partenerilor de viață care colaborează la activitatea realizată de femei;

4. cere Comisiei și Consiliului să acorde recunoaștere juridică și socială rolului pe care îl au 
femeile în sectorul pescuitului și al acvaculturii, precum și în ceea ce privește dezvoltarea 
durabilă al zonelor dependente de pescuit, cu scopul de a elimina toate barierele 
economice, administrative și sociale care îngreunează participarea acestora în condiții de 
egalitate; 

5. cere Comisiei și Consiliului să recunoască drept boli profesionale leziunile articulațiilor 
sau ale coloanei vertebrale sau bolile reumatice provocate de condițiile meteorologice 
dure în care trebuie să muncească lucrătoarele din domeniul pescuitului manual al 
crustaceelor și moluștelor, confecționerele de plase de pescuit, femeile care lucrează în 
domeniul prelucrării, al pescuitului și al comercializării, precum și bolile cauzate de 
ridicarea unor greutăți excesive; 

6. cere Comisiei să recunoască faptul că munca femeilor contribuie la o mai bună 
trasabilitate a produselor piscicole, ceea ce contribuie la o mai bună informare a 
consumatorului și garantează o mai bună calitate și securitate a produselor piscicole și de 
acvacultură și sporește oportunitățile economice, gastronomice și turistice ale zonelor de 
pescuit;  

7. consideră că este necesar să se încurajeze și să se sprijine asocierea între femei prin 
intermediul rețelelor de femei, cu scopul de a facilita schimburile de experiență și de  a 
comunica necesitățile și revendicările de la nivelul administrațiilor locale și până la 
organismele europene;

8. consideră că este necesar să se încurajeze și să se consolideze participarea efectivă a 
femeilor în cadrul organelor de consultare și al consiliilor consultative, de decizie, de 
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reprezentare, regionale, precum și în cadrul organizațiilor profesionale, garantând 
participarea acestora la luarea deciziilor în sectorul public și privat în aceleași condiții ca 
și bărbații; 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 2013-2020
9. având în vedere faptul că numai unul dintre statele membre a utilizat oportunitățile oferite 

de axa 4 a Fondului european pentru pescuit pentru a finanța proiecte ai căror beneficiari 
sunt femeile, cere statelor membre să profite de ocaziile oferite de FEPAM în următoarele 
scopuri:

 să aplice principiul egalității de șanse, atât în etapa de elaborare, cât și în cea de 
dezvoltare sau de punere în aplicare a programelor operaționale;

 să încurajeze participarea femeilor în sectorul pescuitului reorganizând sectorul și 
oferind dotări adecvate (cum ar fi vestiare pe bărci și în porturi);

 să sprijine asociațiile de femei, cum ar fi confecționerele de plase de pescuit, 
lucrătoarele portuare și împachetatoarele;

 să sprijine proiectele care au scopul de a ameliora problemele cauzate de condițiile de 
muncă ale lucrătoarelor în domeniul pescuitului manual al crustaceelor și moluștelor, 
inclusiv prin reconcilierea vieții profesionale cu viața familială;

 să sprijine proiecte pentru dezvoltarea și diversificarea rolului femeilor în domeniul 
pescuitului și al acvaculturii;

 să faciliteze accesul femeilor și al tinerelor la formare profesională prin intermediul 
finanțării de cursuri de formare specifice și al finanțării învățământului profesional în 
scopul de a încuraja pregătirea profesională;

 să faciliteze accesul tinerelor la activitatea profesională  și înlocuirea generațiilor, în 
special în cadrul dezvoltării activităților profesionale durabile pentru mediul marin; 

 să încurajeze formarea profesională, în special pentru femeile care lucrează în sectorul 
pescuitului și al acvaculturii, pentru a crește posibilitățile acestora de acces la posturi 
de conducere și la posturi tehnice calificate și de gestiune în domeniul pescuitului, în 
condiții salariale egale cu ale bărbaților;

 să îmbunătățească rolul femeilor în domeniul pescuitului, sprijinind în special 
activitățile realizate pe uscat și activitățile asociate pescuitului, atât în etapa de 
producție, cât și în cea de prelucrare, comercializare și vânzare;

 să încurajeze inițiativele antreprenoriale ale femeilor, inclusiv, după caz, diversificarea 
economică a anumitor activități relaționate cu sectorul pescuitului;

10. cere statelor membre să faciliteze modalități de creditare flexibile, care să permită 
depășirea dificultăților specifice cu care se confruntă femeile pentru a-și finanța proiectele 
pasibile de a fi incluse în programele naționale în cadrul FEPAM;

11. reamintește pozițiile adoptate în cadrul procedurii referitoare la Orizont 2020, Programul-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont (2014-2020), referitoare la impulsionarea 
participării femeilor în toate activitățile de cercetare, proiectare și în disciplinele 
științifice, precum și, în special, femeilor care își dedică activitatea profesională 
cunoașterii mediului marin;
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12. solicită statelor membre:

 să acorde recunoaștere juridică pentru munca femeilor care contribuie din punct de 
vedere economic la unitatea familială și a femeilor care contribuie prin munca pe care 
o depun, deși neremunerată;

 să garanteze acordarea de ajutoare femeilor (indiferent de statutul lor conjugal în 
cadrul cuplului), precum și membrilor familiei care contribuie la realizarea activităților 
de pescuit, acordându-le ajutoare de șomaj în caz de întrerupere (temporară sau 
definitivă) a activității profesionale, dreptul la pensie, posibilitatea de conciliere între 
viața profesională și viața privată, acces la concediu parental, la securitate socială și la 
servicii sanitare gratuite și la protecția în fața riscurilor la care se expun deoarece 
muncesc în sectorul maritim și al pescuitului;

13. întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la 
dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului, la punctul 28, cere ca, în 
cadrul OMC, UE să susțină penalizarea țărilor unde au loc acțiuni de discriminare a 
femeilor și, la punctul 45, îndeamnă Comisia ca, în cursul negocierilor acordurilor din 
domeniul pescuitului, să se asigure că statul costier alocă o parte substanțială din sprijinul 
sectorial pentru dezvoltare proiectelor care au drept obiectiv recunoașterea, promovarea și 
diversificarea rolului femeilor în sectorul pescuitului, asigurând aplicarea principiului 
egalității de tratament și al egalității de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește în 
special formarea și accesul la finanțare și la credite;

Regulamentul de bază privind politica comună în domeniul pescuitului
14. cere statelor membre să vegheze la îndeplinirea obiectivelor din cadrul noii politici 

comune în domeniul pescuitului în ceea ce privește accesul la resurse de pescuit, pe baza 
unor criterii transparente de mediu, sociale și economice, introducând principiile egalității 
de tratament și de șanse între femei și bărbați;

15. cere statelor membre să recunoască statutul profesional al femeilor în cazurile de 
întrerupere temporară a activității, inclusiv în cazurile de întrerupere din motive biologice;

16. cere Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a asigura respectarea Directivei 
2010/41/UE pentru ca femeile care lucrează în domeniul pescuitului cu normă întreaga 
sau cu fracțiune de normă în întreprinderile familiale sau care își ajută soții sau partenerii 
de viață și contribuie astfel la sustenabilitatea economică proprie și a familiei, precum și 
femeile care realizează această activitate ca mod de viață și care nu aparțin niciunei unități 
familiale, să beneficieze de recunoaștere legală și de beneficii sociale echivalente cu cele 
de care se bucură persoanele care desfășoară activități independente;

17. o o încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport are scopul de a sublinia informațiile, recomandările și inițiativele Comisiei 
pentru pescuit și ale Comisiei pentru drepturile femeii referitoare la rolul socioeconomic al 
femeilor în sectorul pescuitului și al acvaculturii, în contextul reformei politicii comune în 
domeniul pescuitului.

Printre acțiunile specifice care au fost realizate în ultimii ani în cadrul Comisiei pentru pescuit 
a Parlamentului European în legătură cu dezvoltarea egalității de gen în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului s-a numărat, printre altele, Rezoluția Parlamentului European 
referitoare la rețelele de femei: pescuit, agricultură și diversificare (2004/2263(INI)) a 
Comisiei pentru pescuit, Fondul european pentru pescuit 2007-2013 și, în mod specific, în 
2010, audierea cu titlul „Femeile și dezvoltarea durabilă în domeniul pescuitului”, care a avut 
loc în cadrul Comisiei pentru pescuit, unde au fost evidențiate  condițiile dificile cu care se 
confruntă femeile în domeniul pescuitului și necesitatea de a încuraja participarea femeilor în 
toate aspectele politicii în materie de pescuit.

La 14 octombrie a avut loc audierea comună a Comisiei pentru pescuit și a Comisiei pentru 
drepturile femeii cu tema dezvoltarea rolului femeii în domeniul pescuitului și al acvaculturii 
în Europa, audiere în cadrul căreia s-a analizat situația femeilor în sectorul pescuitului, rolul 
acestora în crearea de noi oportunități ale comunităților de coastă, noutățile în materie de 
acțiuni pentru sprijinirea creării de rețele de femei și schimburile de bune practici, integrarea 
dimensiunii de gen în diversele etape de aplicare ale Fondului european de pescuit, în special 
a axei 4 a acestuia și perspectivele de viitor din cadrul reformei politicii comune în domeniul 
pescuitului.

În ceea ce privește reforma politicii comune în domeniul pescuitului, în curs de elaborare, 
trebuie subliniat raportul privind pescuitul artizanal și la scară mică și reforma politicii 
comune în domeniul pescuitului (2011/2292(INI)), care cuprinde concepte de o mare 
importanță legate de rolul femeii în domeniul pescuitului, în legătură cu îmbunătățirea 
condițiilor sociale și de muncă și rolul lor economic, social și cultural sau comunicarea cu 
caracter general (2011/2290(INI)). În această comunicare s-a evidențiat necesitatea unei mai 
mari recunoașteri juridice și sociale și importanța muncii depuse de femei în sectorul 
pescuitului, precum și rolul acestora în economia familială, inclusiv în activitatea desfășurată 
de partenerul de viață.

În ciuda importanței socioeconomice a femeilor în domeniul pescuitului și al acvaculturii, de 
puține ori se face referire concretă la realizarea unor condiții de egalitate în ceea ce privește 
accesul femeilor la activitățile legate de pescuit în planurile, în programele și în legislația în 
materie de pescuit. 

Munca depusă de femei în domeniul pescuitului și în cadrul activităților conexe se realizează 
frecvent în mod invizibil, ca o completarea a muncii depuse de partenerul de viață, într-un 
context economic din ce în ce mai dificil pentru întreprinderile familiale. În aceste cazuri, nu 
există nici salariu fix, nici prestații de asigurări sociale. La aceasta, se adaugă faptul că, pentru 
unele femei, unicul suport economic de supraviețuire este această activitate.
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Caracterul precar și lipsa de accesibilitate la informațiile statistice referitoare la rolul femeii în 
domeniul pescuitului reprezintă un obstacol important pentru a evalua funcțiile îndeplinite și 
contribuția economică. Este dificil să se cunoască în mod detaliat situația profesională actuală 
a femeilor în domeniul pescuitului și al acvaculturii, deoarece datele sunt prezentate în mod 
nediferențiat pe sexe sau pe tipologia activității realizate în cadrul sectorului pescuitului și 
deoarece ele acordă mai multă atenție producției piscicole.

Noua politică comună în domeniul pescuitului va trebui să contribuie la protecția mediului 
marin și, în special, la obținerea unei stări ecologice bune în 2020, conform dispozițiilor 
Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru de 
acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia 
pentru mediul marin) și, în acest scop, trebuie să se țină seama de contribuția femeilor care 
lucrează în sectorul pescuitului artizanal, dată fiind importanța acestui aspect pentru 
respectarea directivei menționate, prin munca lor, care respectă mediul marin.

De asemenea, trebuie să se țină seama de faptul că femeile și tinerii sunt principalele persoane 
afectate în perioadele de recesiune sau de criză economică, cum este cea actuală, și că aceste 
persoane sunt primele care se confruntă cu reducerea posibilităților de ocupare a unui loc de 
muncă, a retribuțiilor salariale și a condițiilor de muncă.

În prezent, în Europa există câteva asociații și organizații de femei în sectorul pescuitului, 
care apără egalitatea de drepturi a acestora, obțin consiliere și permit femeilor să păstreze 
legătura, să realizeze o coordonare mai mare și să permită accesul la ajutoare. În 2008 existau 
în UE 18 organizații active la nivel local sau regional, patru organizații naționale, o rețea 
națională, trei rețele transnaționale și o rețea europeană.

În Europa, rețeaua de femei cea mai dezvoltată este AKTEA , ale cărei obiective sunt, printre 
altele, să crească vizibilitatea rolului femeii în sectorul pescuitului și al acvaculturii și în 
activitățile conexe, să crească gradul de informare cu privire la contribuția femeilor în aceste 
sectoare, să sporească participarea femeilor la procesele de luare a deciziilor în aceste 
sectoare, realizarea de schimburi de experiență etc.

Formarea este unul dintre aspectele cele mai importante pentru dezvoltarea oricărui mediu de 
muncă și pentru transformarea acestuia într-un mediu profesionist. Sarcinile îndeplinite de 
femei în domeniul pescuitului artizanal trebuie reglementate prin intermediul unor cursuri 
oficiale care să promoveze în societate continuitatea acestor ocupații. Trebuie subliniată, de 
asemenea, necesitatea de a deprinde utilizarea instrumentelor informatice pentru dezvoltarea 
activităților întreprinderilor sau a economiei familiale, activități mai specifice și care au 
legătură cu gestiunea pentru femeile care activează în sectorul pescuitului. 

În prezent, se află în curs de elaborare viitorul Fond european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM) 2013-2020, principalul instrument pentru ajutorarea financiară a 
sectorului pescuitului și acvaculturii în Uniune.

În cadrul acestui nou FEPAM, statele membre vor trebui să garanteze accesul la formare 
permanentă al tinerelor și al femeilor care lucrează în sectorul pescuitului, pentru ca acestea să 
se pună în valoare pe piața muncii din acest domeniu și pentru a-și putea asigura promovarea 
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și prezența în cadrul tuturor organismelor reprezentative.

De asemenea, statele membre vor trebui să asigure ajutoare pentru promovarea și întreținerea 
asociațiilor de femei din sectorul pescuitului și al acvaculturii, care promovează o prezență 
mai numeroasă a acestora, precum și o mai mare încredere și recunoaștere socială.

De asemenea, trebuie subliniată importanța participării cercetătoarelor în domeniul mediului 
marin, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul femeilor în sectorul 
pescuitului și situația resurselor, fundamentale pentru o exploatare durabilă a acestui sector, 
anticipându-se posibilele efecte ale schimbărilor climatice. 

La articolul 79 din FEPAM se citează ca fiind posibil de subvenționat, printre altele, tipurile 
de operațiuni care au legătură cu analiza științifică și aplicarea PCP, programele naționale 
multianuale de eșantionare, campaniile științifice de cercetare pe mare etc., dar trebuie 
subliniat că este important ca noul FEPAM să asigure compilarea și analiza continuă a datelor 
care au legătură cu ocuparea forței de muncă în rândul femeilor în sectorul pescuitului și al 
acvaculturii și contribuția lor socioeconomică la acest fond. Îndeplinirea acestei cerințe ar 
contribui, de asemenea, la îndeplinirea cerințelor generale din Anexa III la FEPAM, conform 
căreia va trebui să se țină seama de punerea în aplicare cu eficacitate a unei strategii explicite 
de promovare a egalității între bărbați și femei, printre altele, prin intermediul unui sistem de 
colectare și analizare a datelor și indicatorilor defalcați în funcție de sex, precum și de 
elaborare a unor strategii de gen bazate pe date concrete.

Noul FEPAM va trebui, de asemenea, să promoveze ajutorarea tuturor femeilor care au 
contribuit prin munca lor, în mod invizibil, la economia familială, cu statut de soții, partenere 
de viață etc. 

Noul regulament de bază privind politica comună în domeniul pescuitului stabilește, la 
articolul 2, principiile generale care trebuie să guverneze această politică, iar la articolul 7 
stabilește obiectivele pentru exploatarea durabilă a resurselor și a mijloacelor de minimizare a 
impactului negativ al activităților de pescuit asupra biodiversității marine și a ecosistemelor 
marine. Pentru atingerea acestor obiective, este fundamental să se pună în valoare activitățile 
pe care le realizează lucrătoarele din sectorul pescuitului manual al crustaceelor și moluștelor, 
deoarece acestea exploatează resursele piscicole în mod durabil și respectând populațiile și 
regenerarea acestora și cunosc bine faptul că dacă depășesc limitele acestui mediu, în viitor nu 
vor mai exista resurse pentru desfășurarea acestei activități.   

Noua politică comună în domeniul pescuitului va trebui să urmărească îndeplinirea 
obiectivelor referitoare la principiul egalității, recunoașterea istorică a rolului socioeconomic 
al femeii în domeniul pescuitului, nediscriminarea pe motive de gen, măsuri sociale și 
ajutoare necesare în caz de șomaj, încurajarea includerii femeilor în comisii, consilii 
consultative și a participării la asociații, precum și găsirea instrumentelor financiare și a 
măsurilor sociale necesare, precum și a ajutoarelor acordate lucrătoarelor pentru concedii din 
cauze biologice.

În rezumat, este evident faptul că femeile care lucrează în sectorul pescuitului se confruntă în 
continuare cu multe probleme. Este necesar să se reglementeze condițiile de muncă ale 
femeilor și ca situația acestora să devină similară cu cea a bărbaților, să se garanteze că 
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generațiile viitoare se vor simți atrase de condițiile de muncă din acest sector și să se 
recunoască contribuția femeilor la dezvoltarea durabilă a pescuitului. Pentru aceasta, este 
obligatoriu ca această reformă a politicii comune în domeniul pescuitului să pună bazele 
referitoare la ajutoare, la liniile directoare, la planurile și la programele de formare, precum și 
pentru a obține recunoașterea și egalitatea de drepturi necesare, care vor asigura un viitor mai 
bun și mai stabil femeilor care lucrează în domeniul pescuitului.


