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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2005 om kvinders netværk: Fiskeri, 
landbrug og diversificering1;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2000 om 
anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og 
om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF2;

A. der henviser til, at kvinder spiller en grundlæggende rolle i forbindelse med 
fiskerelaterede områder såsom akvakultur, fiskeforarbejdning, markedsføring og 
forvaltning og yder anden form for støtte til arbejdstagere inden for fiskerisektoren;

B. der henviser til, at 85 % af de kvinder, der arbejder i fiskeindustrien, arbejder med fiskeri i 
lille målestok og ikkeindustrielt fiskeri; der henviser til, at førnævnte fiskeriformer udgør 
hovedindtægtskilden i mange europæiske kystområder;

C. der henviser til, at kvinder oplever økonomisk forskelsbehandling i fiskeindustrien, idet de 
tjener mindre end mænd for samme arbejde og ofte arbejder uden juridisk anerkendelse;

D. der henviser til, at kvinder ofte udfører de administrative opgaver, der er forbundet med 
fiskeri, herunder varetagelse af finansielle anliggender, havneafgifter, fiskeriauktioner, 
bogføring og netværk; der henviser til, at uautoriseret og ulønnet arbejde udført af kvinder 
stiger i krisetider;

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at kvinder, der arbejder i fiskeindustrien som medhjælpende ægtefæller, eller 
som deltager i familievirksomhedens aktiviteter på fuldtid eller deltid, opnår samme 
juridiske anerkendelse og sociale goder som selvstændige erhvervsdrivende i henhold til 
direktiv 2010/41/EU; opfordrer til at sikre ligeløn og øvrige sociale og økonomiske 
rettigheder, herunder forsikringer, der dækker risici på havet;

2. understreger behovet for at bevilge midler fra Den Europæiske Fiskerifond med henblik 
på at forbedre kvinders forhold inden for fiskerisektoren, hvilket kan ske gennem en 
omstrukturering af sektoren og sikring af passende faciliteter (herunder omklædningsrum 
på fartøjer og i havne);

3. opfordrer Kommissionen til at bevilge midler fra Den Europæiske Fiskerifond til fremme 
af kvinders erhvervsuddannelse og uddannelse inden for fiskeriet for dermed at øge deres 
adgang til tekniske og ledende stillinger.

                                               
1 EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 519.
2 EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1.


