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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għas-
Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

– wara l-kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2005 dwar in-netwerks tan-
Nisa: sajd, biedja u diversifikazzjoni1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Lulju 2000 dwar l-applikazzjoni tal-principju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li 
jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
86/613/KEE2,

A. billi n-nisa għandhom rwol fundamentali fl-oqsma relatati mas-sajd bħall-akkwakultura u 
l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-ħut, u f’attivitajiet ta’ ġestjoni relatati mal-ħut, 
u jipprovdu wkoll tipi oħra ta’ appoġġ għal dawk li jaħdmu fl-industrija tas-sajd;

B. billi 85% tan-nisa li jaħdmu fis-settur tas-sajd jaħdmu fis-sajd fuq skala żgħira u fis-sajd 
artiġjanali, u billi f’ħafna mir-reġjuni kostali tal-Ewropa dawn it-tipi ta’ sajd huma s-sors 
prinċipali ta' dħul tagħhom; 

C. billi fis-settur tas-sajd teżisti diskriminazzjoni ta’ tip ekonomiku kontra n-nisa, u billi n-
nisa jitħallsu inqas mill-irġiel għall-istess xogħol u, f’ħafna każijiet, ix-xogħol tagħhom 
mhuwiex rikonoxxut b’mod legali;

D. billi n-nisa jimmaniġjaw l-aspett amministrattiv tal-impriżi tas-sajd, billi jieħdu r-
responsabbiltà għal kwistjonijiet finanzjarji, għad-dazji tal-port, għall-bejgħ tal-ħut bl-
irkant, għall-kontabilità u għat-tiswija tax-xbieki, u billi x-xogħol mhux rikonoxxut –
f’ħafna każijiet mhux imħallas – tan-nisa jiżdied meta l-industrija tkun qed tiffaċċja kriżi;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu passi sabiex jiżguraw li n-nisa 
li jaħdmu f'xogħlijiet relatati mas-sajd, biex jgħinu lill-konjuġi tagħhom, u nisa li jaħdmu 
full-time jew part-time għal impriżi tal-familji tagħhom stess, jingħataw l-istess 
rikonoxximent legali jew benefiċċji soċjali li jgawdu minnhom persuni li jaħdmu għal 
rashom, b'mod partikolari billi tiġi applikata d-Direttiva 2010/41/UE, u biex jiġi żgurat li 
jgawdu minn salarji ndaqs u minn drittijiet soċjali u ekonomiċi oħra, inkluża 
assigurazzjoni li tkopri r-riskji fuq il-baħar;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li l-għajnuna finanzjarja tal-Fond Ewropew għas-Sajd tiġi allokata 
b'tali mod li taġevola lin-nisa b’mod aħjar fis-settur tas-sajd billi s-settur jiġi mfassal mill-
ġdid u billi jiġu pprovduti faċilitajiet xierqa (bħal pereżempju kmamar għat-tibdil fuq il-
vapuri jew fil-portijiet); 

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja, permezz tal-Fond Ewropew għas-Sajd, il-
forniment ta’ aktar taħriġ u edukazzjoni fuq ix-xogħol lil nisa li jaħdmu fis-settur tas-sajd, 

                                               
1 ĠU C 286 E, 23.11.2006, p. 519.
2 ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1.
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sabiex jingħatalhom aċċess aħjar għal impjiegi tekniċi u maniġerjali.


