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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по права на жените и равенството на половете приканва водещата комисия 
по рибно стопанство да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

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

– като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 
юли 2000 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 Съвета2,

A. като има предвид, че жените играят основна роля в свързаните с риболова области 
като аквакултурата, рибопреработването, маркетинга и управлението, и осигуряват 
други форми на подкрепа за работещите в риболовната промишленост;

Б. като има предвид, че 85 % от жените, които работят в рибарския сектор, са заети в 
дребномащабното и непромишленото рибарство и че в много от европейските 
крайбрежни региони то представлява основният им източник на доходи; 

В. като има предвид, че спрямо жените в риболовния сектор съществува икономическа 
дискриминация и те получават по-ниско заплащане за същата работа в сравнение с 
мъжете, както и че в много случаи работата им не е законно призната;

Г. като има предвид, че жените се занимават с административната страна на 
рибарските предприятия, като поемат отговорността за финансовите въпроси, 
пристанищните такси, рибните търгове, счетоводството и поддържането на мрежите 
и като има предвид, че непризнатата и в много случаи неплатена работа на жените 
се увеличава, когато секторът е в криза;

1. призовава Комисията и държавите членки да предприемат стъпки, за да гарантират, 
че жените, чиято заетост е свързана с рибарството, които помагат на съпрузите си, 
както и жените, които работят на пълно или непълно работно време в семейни 
предприятия, получават законно признание или социални придобивки, равностойни 
на тези, от които се ползват хората със статут на самостоятелно заети лица, по-
специално чрез прилагане на Директива 2010/41/ЕС, и да им гарантират равенство в 
заплащането и други социални и икономически права, включително застраховане, 
което покрива рисковете за работещите в морето;

2. подчертава необходимостта от разпределяне на средства от Европейския фонд за 
рибарство по начин, който да направи рибарския сектор по-благоприятен за жените 
чрез преустройството му и осигуряването на подходящи удобства (като помещения 
за преобличане на плавателните съдове или в пристанищата); 

                                               
1 ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 519.
2 OВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1
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3. призовава Комисията да подкрепи чрез Европейския фонд за рибарство 
допълнително предоставяне на професионално обучение и образование за жените, 
които работят в рибарския сектор, за да им се осигури по-голям достъп до 
специализирани и ръководни работни места.


