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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā tās 2005. gada 15. decembra rezolūciju par sieviešu organizācijām 
zivsaimniecības un lauksaimniecības jomā un to paplašināšanu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/41/ES par 
to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 86/613/EEK2,

A. tā kā sievietēm ir būtiska nozīme ar zivsaimniecību saistītās jomās, piemēram, 
lauksaimniecība, zivju pārstrāde, tirdzniecība un pārvaldība un tās sniedz cita veida 
atbalstu zivsaimniecības nozarē strādājošajiem;

B. tā kā 85 % zivsaimniecības nozarē strādājošo sieviešu strādā sīkzvejas un nerūpnieciskās 
zvejas jomā un tā kā daudzos Eiropas piekrastes reģionos šī zivsaimniecība veido viņu 
galveno ienākumu avotu;

C. tā kā sievietes zivsaimniecības nozarē tiek ekonomiskā ziņā diskriminētas un viņām tiek 
maksāts mazāk nekā vīriešiem par to pašu darbu, un daudzos gadījumos viņu darbs nav 
juridiski atzīts;

D. tā kā sievietes atbild par zivsaimniecības uzņēmumu administratīvo pusi, uzņemoties 
atbildību par finanšu jautājumiem, ostu nodevām, zivju izsolēm, grāmatvedību un tīklu 
labošanu, un tā kā neatzīts un bieži vien neatalgots sieviešu darbs pieaug, nozarei 
saskaroties ar krīzi,

1. aicina Komisiju un dalībvalstis rīkoties, lai nodrošinātu, ka ar zivsaimniecību saistītās 
profesijās strādājošās sievietes, kuras strādā kā līdzstrādājošas laulātās, un sievietes, kas 
pilnu vai nepilnu slodzi strādā ģimenes uzņēmumos, tiek juridiski atzītas vai saņem 
sociālos pabalstus, kas līdzvērtīgi pašnodarbinātā statusā strādājošajiem, īpaši, piemērojot 
Direktīvu 2010/41/ES, un garantētu viņām līdzvērtīgu algu un citas sociālās un 
ekonomiskās tiesības, tostarp apdrošināšanu, kas ietver risku jūrā;

2. uzsver nepieciešamību sadalīt Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu tā, lai 
zivsaimniecības nozari veidotu sievietēm labvēlīgāku, pārveidojot nozari un nodrošinot 
atbilstošas iespējas (piemēram, pārģērbšanās telpas laivās vai ostās);

3. aicina Komisiju ar Eiropas Zivsaimniecības fondu atbalstīt plašāku profesionālo apmācību 
un izglītību zivsaimniecības nozarē strādājošām sievietēm, lai nodrošinātu viņām pieeju 
tehniskajiem un vadības amatiem.
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