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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl moterų veiklos tinklų: 
žuvininkystė, ūkininkavimas ir įvairinimas1,

– atsižvelgdamas į 2000 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo 
taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB2,

A. kadangi moterų vaidmuo su žvejyba susijusiose srityse, pvz., akvakultūros, žuvų 
perdirbimo, prekybos ir vadybos, svarbus; be to, jos ir kitais būdais padeda žuvininkystės 
pramonėje dirbantiems asmenims;

B. kadangi 85 proc. žuvininkystės sektoriuje dirbančių moterių dirba mažosios ir tradiciniais 
žvejybos įrankiais vykdomos žvejybos srityse ir kadangi daugelyje Europos pakrantės 
regionų šios žuvininkystės formos yra pagrindinis pajamų šaltinis; 

C. kadangi moterys žuvininkystės sektoriuje diskriminuojamos ekonominiu požiūriu ir 
kadangi joms už tą patį darbą mokama mažiau nei vyrams ir daugeliu atvejų jų darbas 
teisėtai nepripažįstamas;

D. kadangi moterys tvarko žuvininkystės įmonių administracinius reikalus ir prisiima 
atsakomybę už finansinius reikalus, uostų muitus, žuvų aukcionus, buhalterinę apskaitą ir 
tinklų taisymą, ir kadangi nepripažįstamo ir daugeliu atvejų neapmokamo moterų darbo 
daugiau, kai pramonė patiria krizę;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad moterys, 
dirbančios pagal profesiją, susijusią su žuvininkyste, padedančios savo sutuoktiniams ir 
dirbančios visą ar ne visą darbo dieną šeimos įmonėse būtų teisiškai pripažįstamos arba 
gautų savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos išmokoms prilygstančias 
išmokas, visų pirma taikant Direktyvą 2010/41/ES, ir užtikrinti joms vienodą darbo 
užmokestį ir kitas socialines bei ekonomines teises, tarp jų draudimą nuo jūroje kylančių 
grėsmių;

2. pabrėžia, kad finansavimą reikia paskirstyti taip, kad žuvininkystės sektoriuje moterims 
būtų sudaromos palankesnės sąlygos pertvarkant sektorių ir suteikiant joms tinkamas 
priemones (pvz., įrengiant persirengimo kambarius laivuose arba uostuose); 

3. raginą Komisiją pasinaudojant Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu remti 
pasiūlymą teikti daugiau profesinio rengimo ir švietimo paslaugų žuvininkystės sektoriuje 
dirbančioms moterims, kad joms būtų suteiktos didesnės galimybės gauti technines arba 
vadovaujamas pareigas.
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