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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2011/2292(INI)

5.3.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k maloobjemovému a drobnému rybolovu a reforme spoločnej rybárskej 
politiky (SRP)
(2011(2292)(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Matera



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

SK

PA_NonLeg



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

SK

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2005 o sieťach žien: rybolov, 
poľnohospodárstvo a diverzifikácia1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2000 
o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi 
činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS2,

A. keďže ženy zohrávajú významnú úlohu v oblastiach týkajúcich sa rybného hospodárstva, 
ako sú akvakultúra, spracovanie rýb, marketing a riadenie rybolovu, a poskytujú ďalšie 
formy podpory osobám zamestnaným v odvetví rybného hospodárstva;

B. keďže 85 % žien zamestnaných v odvetví rybného hospodárstva pracuje v oblasti 
maloobjemového a drobného rybolovu a keďže v mnohých pobrežných oblastiach Európy 
je rybolov ich hlavným zdrojom príjmu; 

C. keďže ženy sú v odvetví rybného hospodárstva ekonomicky diskriminované a keďže za tú 
istú prácu dostávajú nižšiu mzdu ako muži, pričom ich práca nie je v mnohých prípadoch 
právne uznaná;

D. keďže ženy v rybnom hospodárstve zabezpečujú administratívnu stránku podnikania, 
zodpovedajú za finančné záležitosti, prístavné poplatky, aukčné trhy rýb, účtovníctvo 
a opravu sietí a keďže neuznaná – a v mnohých prípadoch nezaplatená – práca žien 
v rybnom hospodárstve v dôsledku krízy narastá; 

1. žiada Komisiu a členské štáty, aby ženám, ktoré zastávajú pracovné pozície 
v zamestnaniach súvisiacich s rybolovom, ktoré pomáhajú svojim manželom, a ženám, 
ktoré pracujú v rodinnom podniku na plný alebo čiastočný úväzok, zabezpečili rovnaké 
sociálne dávky a právne postavenie, aké majú samostatne zárobkovo činné osoby, a to 
najmä uplatnením smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ, a zaručili im 
rovnosť v odmeňovaní a ďalšie sociálne a hospodárske práva vrátane poistenia 
pokrývajúceho riziko nehôd na mori;

2. zdôrazňuje potrebu rozdeliť finančné prostriedky Európskeho fondu pre rybné 
hospodárstvo tak, aby odvetvie rybného hospodárstva bolo pre ženy priaznivejšie aj tým, 
že sa odvetvie reštrukturalizuje a zabezpečí vhodné zariadenia (ako napríklad šatne na 
lodiach a v prístavoch); 

3. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo vo 
väčšej miere podporovala odbornú prípravu a vzdelávanie žien pracujúcich v odvetví 
rybného hospodárstva, a zabezpečila im tak lepší prístup k technickým a manažérskym 
pracovným miestam.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 519.
2 Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.



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

SK


