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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2005. aasta resolutsiooni naiste võrgustike kohta: 
kalandus, põllumajandus ja mitmekesistamine1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2000. aasta direktiivi 2010/41/EL 
füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ2,

A. arvestades, et naistel on kalandusega seotud valdkondades, nagu vesiviljelus, kalade 
töötlemine, turustamine ja majandamine, oluline roll ning nad toetavad ka muul moel 
kalandussektori töötajaid;

B. arvestades, et 85% kalandussektoris töötavatest naistest töötavad väikesemahulise ja 
rannalähedase kalapüügi valdkonnas, ning arvestades, et paljudes Euroopa 
rannapiirkondades on selline kalapüük peamine sissetulekuallikas; 

C. arvestades, et naisi kalandussektoris majanduslikult diskrimineeritakse, neile makstakse 
samaväärse töö eest vähem kui meestele ja tihti ei tunnustata nende tööd seaduslikuna;

D. arvestades, et naised tegelevad kalandusettevõtetes haldusülesannetega, vastutades 
finantsküsimuste, sadamamaksude, kalaoksjonite, raamatupidamise ja võrkude 
parandamise eest, ning naiste tunnustamata ja sageli tasustamata töö suureneb, kui 
tööstusharu satub kriisi;

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid selleks, et kalandusega seotud 
ametikohtadel töötavatele naistele, kes abistavad oma abikaasasid, ning täis- või osalise 
koormusega pereettevõtetes töötavatele naistele tagataks seaduslik tunnustus või 
sotsiaalsed tagatised, mis on võrdväärsed füüsilisest isikust ettevõtjate staatusega, seda 
eelkõige direktiivi nr 2010/41/EL kohaldamise kaudu, ning neile kindlustataks võrdsed 
palgad ning muud sotsiaalsed ja majanduslikud õigused, sealhulgas kindlustus, mis 
hõlmab merel tekkivaid ohte;

2. rõhutab, et Euroopa Kalandusfondi rahalist toetust tuleb jaotada nii, et see muudaks 
kalandussektori ümberkujundamise kaudu naistesõbralikumaks ja võimaldaks luua 
asjakohaseid rajatisi (näiteks riietusruumid laevadel või sadamates); 

3. kutsub komisjoni üles toetama Euroopa Kalandusfondi kaudu kalandussektoris töötavatele 
naistele erialase koolituse ja hariduse pakkumise suurendamist, et anda neile parem 
juurdepääs tehnilistele ja juhtivatele töökohtadele.

                                               
1 ELT C 286 E, 23.11.2006, lk 519.
2 ELT L 180, 15.7.2010, lk 1.


