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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τα δίκτυα των 
γυναικών: αλιεία, γεωργία και διαφοροποίηση1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2000, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου2,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους τομείς που 
σχετίζονται με την αλιεία, όπως η υδατοκαλλιέργεια, η μεταποίηση αλιευτικών 
προϊόντων, η εμπορία και η διαχείριση, και παρέχουν άλλες μορφές στήριξης σε όσους 
εργάζονται στην αλιευτική βιομηχανία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85% των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας μικρής κλίμακας και της παραδοσιακής 
αλιείας, και ότι σε πολλές από τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης οι εν λόγω μορφές 
αλιείας αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας 
υφίστανται διακρίσεις οικονομικής φύσεως, και ότι αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους 
άντρες για την ίδια εργασία ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, η δουλειά τους δεν τυγχάνει 
νομικής αναγνώρισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες χειρίζονται το διοικητικό τομέα των αλιευτικών 
εκμεταλλεύσεων, έχοντας την ευθύνη για τα οικονομικά ζητήματα, τα λιμενικά τέλη, τις 
δημοπρατήσεις αλιευμάτων (ιχθυαγορές), την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την 
επιδιόρθωση των διχτυών, και ότι η μη αναγνωρισμένη – και σε πολλές περιπτώσεις μη 
αμειβόμενη – εργασία από τις γυναίκες αυξάνεται όταν η βιομηχανία αντιμετωπίζει 
κρίση·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 
γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα σχετικά με την αλιεία, βοηθώντας τους συζύγους τους, 
και οι γυναίκες που εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις αναγνωρίζονται νομικώς ή λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές 
παροχές με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 
2010/41/ΕΕ, και να εξασφαλίσουν μισθολογική ισότητα καθώς και άλλα κοινωνικά και 
οικονομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης σε περίπτωση κινδύνου 
στη θάλασσα·

                                               
1 ΕΕ C 286 E της 23.11.2006, σ. 519.
2 ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
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2. υπογραμμίζει την ανάγκη να χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι του της Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ο τομέας της αλιείας φιλικότερος προς τις 
γυναίκες, μέσω του επανασχεδιασμού του τομέα και της διάθεσης κατάλληλων 
εγκαταστάσεων (όπως αποδυτήρια επί των σκαφών ή στους λιμένες)·

3. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, την παροχή 
περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στις γυναίκες που απασχολούνται 
στον τομέα της αλιείας, προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε τεχνικές 
και διευθυντικές θέσεις.


