
PA\894221NL.doc PE483.748v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2011/2292(INI)

5.3.2012

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie visserij

inzake kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB
(2011/2292(INI))

Rapporteur: Barbara Matera



PE483.748v01-00 2/4 PA\894221NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\894221NL.doc 3/4 PE483.748v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de Begrotingscommissie 
visserij als commissie ten principale de volgende suggesties op te nemen in haar 
ontwerpresolutie:

– gezien zijn resolutie van 15 december 2005 over vrouwennetwerken: visserij, landbouw 
en diversificatie1,

– gezien Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2000 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad2,

A. overwegende dat vrouwen een fundamentele rol spelen in visserijgerelateerde activiteiten 
zoals aquacultuur, visverwerking, marketing en management, en andere vormen van 
ondersteuning bieden aan hen die in de visserijsector werken;

B. overwegende dat 85% van de vrouwen die in de visserijsector werkzaam zijn in 
kleinschalige en ambachtelijke visserijen werken en overwegende dat in veel Europese 
kustgebieden deze visserijen hun belangrijkste bron van inkomsten vormt; 

C. overwegende dat vrouwen economisch worden achtergesteld in de visserijsector, en 
overwegende dat zij voor hetzelfde werk minder betaald worden dan mannen en dat, in 
veel gevallen, hun werk geen wettelijke erkenning heeft;

D. overwegende dat vrouwen de administratieve kant van visserij afhandelen, 
verantwoording nemen voor financiële zaken, havengelden, visafslagen, boekhouding en 
het boeten van netten, en overwegende dat niet erkende – en in veel gevallen onbetaalde –
werkzaamheden van vrouwen toenemen op momenten dat de industrie geconfronteerd 
wordt met een crisis;

1. verzoekt de Commissie en lidstaten stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat 
vrouwen die werkzaam zijn in visserijgerelateerde beroepen en hun echtgenoten 
ondersteunen, en vrouwen die vol- of deeltijds voor familieondernemingen werken, 
wettelijke erkenning krijgen of sociale voorzieningen die gelijk zijn aan die welke genoten 
worden door mensen met het statuut van zelfstandigen, in het bijzonder door toepassing 
van Richtlijn 2010/41/EU, en hen loongelijkheid en andere sociale en economische 
rechten te garanderen, inclusief een verzekering die zeerisico's dekt;

2. benadrukt de noodzaak om financiering uit het Europees Visserijfonds toe te kennen op 
een wijze die de visserijsector meer vrouwvriendelijk zal maken door herinrichting van de 
sector en het verschaffen van behoorlijke faciliteiten (zoals kleedkamers op schepen of in 
havens); 

3. verzoekt de Commissie om, door middel van het Europees Visserijfonds, de verzorging 
van meer beroepstrainingen en -opleidingen voor vrouwen die in de visserijsector 

                                               
1 PB C 286 E van 23.11.2006 blz. 519.
2 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.
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werkzaam zijn te ondersteunen, om hen een betere toegang te geven tot technische en 
leidinggevende vacatures.


