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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel „A női hálózatok: halászat, gazdálkodás és diverzifikáció” című, 2005. 
december 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2010. július 7-i 2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

A. mivel a nők alapvető szerepet töltenek be a halászathoz kapcsolódó területeken, például az 
akvakultúra, a halfeldolgozás, a marketing és a vezetés terén, valamint egyéb formákban 
támogatják a halászati iparban dolgozókat;

B. mivel a halászati ágazatban dolgozó nők 85%-a kisüzemi és hagyományos halászatban 
dolgozik, és mivel Európa számos tengerparti régiójában ez a halászat jelenti a nők fő 
bevételi forrását; 

C. mivel a nők a halászati ágazatban hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek, és mivel 
ugyanazért a munkáért a férfiaknál alacsonyabb díjazásban részesülnek, és munkájukat 
sok esetben jogilag nem ismerik el;

D. mivel nők végzik a halászati vállalkozások adminisztrációját, felelősséget vállalva a 
pénzügyekért, a kikötői díjakért, a halárverésekért, a könyvelésért és a hálók javításáért, és 
mivel most, amikor az ágazat válságával kell szembenézni, egyre több a nők által végzett, 
el nem ismert – és sok esetben meg nem fizetett – munka;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket – különösen a 
2010/41/EU irányelv alkalmazása révén – annak biztosítása érdekében, hogy a 
halászathoz kapcsolódó szakmákban dolgozó, házastársukat segítő és a családi 
vállalkozásokban teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott nők a magánvállalkozói 
státusszal rendelkező személyekkel megegyező jogi elismerésben vagy társadalmi 
juttatásokban részesüljenek, valamint hogy béregyenlőség és egyéb szociális és gazdasági 
jogok illessék meg őket, ideértve a tengeri kockázatokra is kiterjedő biztosítást is;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Halászati Alap támogatásait oly módon kell elosztani, 
hogy a halászati ágazatot annak újratervezése és megfelelő létesítmények (például a 
hajókon vagy a kikötőkben lévő öltözők) biztosítása révén a nők számára kedvezőbbé 
lehessen tenni; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Halászati Alapon keresztül támogassa a halászati 
ágazatban dolgozó nők szakmai képzésének és oktatásának javítását annak érdekében, 
hogy könnyebben elhelyezkedhessenek műszaki és vezetési pozíciókban.

                                               
1 HL C 286 E., 2006.11.23, 519. o.
2 HL L 180., 2010.7.15., 1. o.
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