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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sieci kobiet: 
rybołówstwo, hodowla i zróżnicowanie1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 
2000 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającą dyrektywę Rady 
86/613/EWG2,

A. mając na uwadze, że kobiety odgrywają kluczową rolę w dziedzinach związanych z 
rybołówstwem takich jak akwakultura, przetwórstwo ryb, marketing i zarządzanie oraz na 
różne sposoby wspierają osoby zatrudnione w sektorze rybołówstwa;

B. mając na uwadze, że 85% kobiet pracujących w sektorze rybołówstwa jest zatrudnionych 
przy połowach na małą skalę i połowach metodami tradycyjnymi oraz mając na uwadze, 
że w wielu regionach przybrzeżnych Europy połowy te stanowią główne źródło dochodu; 

C. mając na uwadze, że kobiety są dyskryminowanie w sektorze rybołówstwa pod względem 
gospodarczym oraz mając na uwadze, że otrzymują niższe płace niż mężczyźni za tę samą 
pracę, a w wielu przypadkach praca ta nie jest prawnie uznawana;

D. mając na uwadze, że kobiety zajmują się rybołówstwem od strony administracyjnej i 
przejmują odpowiedzialność za sprawy finansowe, opłaty portowe, aukcje rybne, 
księgowość i naprawę sieci oraz mając na uwadze, że niedoceniana i w wielu przypadkach 
nieodpłatna praca kobiet jest podejmowana coraz częściej, ponieważ sektor stoi w obliczu 
kryzysu;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do poczynienia kroków w celu dopilnowania 
tego, by praca kobiet zatrudnionych w zawodach związanych z rybołówstwem, 
pomagających swoim mężom oraz zatrudnionych na cały etat lub na pół etatu w 
przedsiębiorstwach rodzinnych została prawnie uregulowana lub objęta świadczeniami 
społecznymi na takich samych zasadach, jak w przypadku osób prowadzących działalność 
na własny rachunek, w szczególności poprzez zastosowanie dyrektywy 2010/41/UE, oraz 
wzywa do zapewnienia kobietom równości płac oraz innych praw społecznych i 
gospodarczych, w tym ubezpieczenia obejmującego ryzyko morskie;

2. podkreśla potrzebę przydzielania środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego w taki 
sposób, aby sektor rybołówstwa stał się bardziej przyjazny kobietom – poprzez jego 
reorganizację i zapewnienie odpowiedniego zaplecza (np. przebieralni na statkach lub w 
portach); 

                                               
1Dz.U. C 286 E z 23.11.2006, s. 519.
2Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1.
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3. wzywa Komisję do wspierania Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewnienia 
kobietom większej liczby kursów i szkoleń zawodowych, aby udostępnić im w szerszym 
zakresie stanowiska techniczne i kierownicze.


