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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru pescuit, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2005 referitoare la rețelele de femei: 
pescuit, agricultură și diversificare1,

– având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 iulie 2000 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 
care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a 
Consiliului2,

A. întrucât femeile joacă un rol fundamental în domenii legate de pescuit, cum ar fi 
acvacultura, procesarea și comercializarea peștelui, precum și gestionarea resurselor 
piscicole și oferă alte forme de sprijin celor care lucrează în industria pescuitului;

B. întrucât 85 % din femeile care desfășoară activități în sectorul pescuitului lucrează în 
unități piscicole mici și artizanale și întrucât în numeroase regiuni de coastă ale Europei 
aceste unități piscicole reprezintă principala sursă de venit a femeilor;

C. întrucât femeile sunt discriminate din punct de vedere economic în sectorul pescuitului și 
întrucât acestea sunt remunerate mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă și, în 
numeroase cazuri, munca realizată de acestea nu este recunoscută legal;

D. întrucât femeile se ocupă de partea administrativă a întreprinderilor de pescuit, fiind 
responsabile de aspectele financiare, taxele portuare, licitațiile de pescuit, evidența 
contabilă și repararea plaselor și întrucât numărul cazurilor de muncă nerecunoscută – și 
neremunerată, în numeroase situații – efectuată de femei crește atunci când industria se 
confruntă cu o criză,

1. invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a asigura că femeile care lucrează în 
domeniul pescuitului, care își ajută soții, precum și femeile care lucrează cu normă 
întreagă sau cu fracțiune de normă în întreprinderile familiale beneficiază de recunoaștere 
legală sau că li se acordă beneficii sociale echivalente cu cele de care se bucură persoanele 
care desfășoară activități independente, în special prin aplicarea Directivei 2010/41/UE și 
pentru a le garanta egalitatea salarială, precum și alte drepturi sociale și economice, 
inclusiv asigurări care să acopere riscurile care apar pe mare;

2. subliniază necesitatea de acorda finanțare din Fondul european pentru pescuit, astfel încât 
sectorul pescuitului să devină mai favorabil femeilor prin reproiectarea acestuia și prin 
asigurarea unor facilități corespunzătoare (cum ar fi vestiare pe nave sau în porturi);

3. invită Comisia să sprijine, prin intermediul Fondului european pentru pescuit, furnizarea 
unei formări profesionale și a unei educații adecvate femeilor care lucrează în sectorul 

                                               
1 JO C 286 E, 23.11.2006, p. 519.
2 JO L 180, 15.7.2010, p. 1.



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

RO

pescuitului, pentru a facilita accesul acestora la locurile de muncă tehnice și la pozițiile de 
conducere.


