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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman naisverkostoista: 
kalastus, maanviljely ja monipuolistuminen1,

– ottaa huomioon miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta 
7. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/41/EU2,

A. katsoo, että naisilla on keskeinen rooli kalastukseen liittyvillä aloilla, kuten vesiviljelyssä, 
kalanjalostuksessa, markkinoinnissa ja hallinnossa, ja että he antavat myös muunlaista 
tukea kalastusalalla työskenteleville; 

B. ottaa huomioon, että 85 prosenttia kalastusalalla työskentelevistä naisista työskentelee 
pienmuotoisessa kalataloudessa ja että tällainen kalastus muodostaa monilla Euroopan 
rannikkoalueilla heidän päätulonlähteensä; 

C. ottaa huomioon, että naisia syrjitään taloudellisesti kalastusalalla, että heille maksetaan 
vähemmän kuin miehille samasta työstä ja että monissa tapauksissa heidän työtään ei 
tunnusteta oikeudellisesti;

D. ottaa huomioon, että naiset hoitavat kalastusyritysten hallintoa ja vastaavat taloudellisista 
kysymyksistä, satamamaksuista, kalahuutokaupoista, kirjanpidosta ja verkkojen 
paikkauksesta ja että naisten pimeä – ja usein – palkaton työ lisääntyy, kun ala on 
kriisissä;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että 
kalastusalaan liittyvissä ammateissa työskenteleville naisille, puolisoitaan avustaville 
naisille sekä perheyrityksissä täysi- tai osa-aikaisesti työskenteleville naisille myönnetään 
oikeudellisesti tunnustettu asema ja vastaavat sosiaalietuudet kuin itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimiville henkilöille erityisesti soveltamalla direktiiviä 2010/41/EU, 
ja takaamaan heille palkkatasa-arvon ja muut sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, mukaan 
lukien vakuutus, joka kattaa riskit merellä;

2. painottaa tarvetta myöntää Euroopan kalatalousrahaston rahoitusta siten, että 
kalastusalasta tehdään naisystävällisempi uudistamalla alaa ja tarjoamalla asianmukaiset 
laitteet ja tilat (kuten pukuhuoneet aluksilla tai satamissa); 

3. kehottaa komissiota tukemaan Euroopan kalatalousrahaston avulla kalastusalalla 
työskentelevien naisten ammattikoulutuksen lisäämistä, jotta parannetaan heidän 
mahdollisuuksiaan päästä teknisiin ja johtotehtäviin.

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