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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2005 o ženských sdruženích: rybolov, 
zemědělství a rozmanitost1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 
2000 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně 
činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS2,

A. vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní úlohu v oblastech souvisejících s rybolovem, jako 
je akvakultura, zpracovávání ryb, jejich uvádění na trh a řízení a poskytují další formy 
podpory pro osoby pracující v odvětví rybolovu,

B. vzhledem k tomu, že 85 % žen pracujících v odvětví rybolovu pracuje v rámci drobného a 
řemeslného rybolovu a že tyto druhy rybolovu představují v mnoha evropských 
pobřežních regionech hlavní zdroj jejich obživy, 

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou v odvětví rybolovu ekonomicky diskriminovány, že jsou 
méně placené než muži za stejnou práci a že jejich práce v mnoha případech není právně 
uznávána,

D. vzhledem k tomu, že ženy se věnují administrativní stránce rybolovných podniků, 
přebírají odpovědnost za finanční záležitosti, přístavní poplatky, aukce ryb, vedení 
účetnictví a spravování sítí a že v době, kdy odvětví čelí krizi, narůstá množství 
neuznávané – a v mnoha případech neplacené – práce žen,

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly kroky v zájmu zajištění, že se ženám 
pracujícím v zaměstnáních souvisejících s rybolovem, ženám podporujícím své partnery a 
ženám, jež pracují na plný nebo částečný úvazek v rodinných podnicích, dostane právního 
uznání nebo sociálních dávek rovnocenných s dávkami samostatně výdělečně činných 
osob, zejména prostřednictvím uplatňování směrnice 2010/41/EU, a aby jim zaručily 
rovné odměňování a rovná sociální a hospodářská práva, včetně pojištění námořních rizik;

2. zdůrazňuje, že je třeba přidělit finanční prostředky z Evropského rybářského fondu 
takovým způsobem, aby se odvětví rybolovu stalo vstřícnějším k ženám, a to tak, že bude 
znovu uspořádáno a opatřeno řádným příslušenstvím (jako jsou převlékárny na lodích 
nebo v přístavech); 

3. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Evropského rybářského fondu podporovala 
rozsáhlejší poskytování odborné přípravy a vzdělání ženám pracujícím v odvětví 
rybolovu, aby získaly větší přístup k technickým a řídícím pracovním pozicím.

                                               
1 Úř. věst. C 286 E, 23.11.2006, s. 519.
2 Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.


