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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2005 o mrežah žensk: ribolov, 
kmetovanje in razširitev dejavnosti1,

– ob upoštevanju Direktive 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 
2000 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno 
dejavnost, in razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS2,

A. ker imajo ženske temeljno vlogo na področjih, povezanih z ribištvom, kot so ribogojstvo, 
predelava rib, trženje in upravljanje, in ker zagotavljajo druge oblike podpore za 
zaposlene v ribiški industriji;

B. ker 85 % žensk, ki delajo v sektorju ribištva, dela v malem in neindustrijskem ribolovu in 
ker v mnogih evropskih obalnih regijah ti vrsti ribolova predstavljata njihov glavni vir 
dohodka; 

C. ker so ženske v ribiškem sektorju diskriminirane z ekonomskega vidika in ker so za enako 
delo plačane manj kot moški, v veliko primerih pa njihovo delo ni pravno priznano;

D. ker ženske skrbijo za upravno plat ribiških podjetij, saj prevzemajo odgovornost za 
finančne zadeve, naloge v pristanišču, dražbe rib, knjigovodstvo in popravljanje mrež, in 
ker se nepriznano – in v mnogih primerih neplačano – delo žensk poveča, kadar v panogi 
zavlada kriza;

1. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo ženskam, ki 
delajo v dejavnostih, povezanih z ribištvom, pomagajo svojim zakonskim partnerjem in 
ženskam, ki polni ali skrajšani delovni čas delajo za družinska podjetja, zagotovile pravno 
priznanje ali socialne prejemke, enake tistim, ki jih prejemajo samozaposlene osebe, zlasti 
z uporabo Direktive 2010/41/EU, ter enakost pri plačilu in druge socialne in ekonomske 
pravice, vključno z zavarovanjem, ki bo krilo tveganja na morju;

2. poudarja potrebo po dodeljevanju sredstev iz Evropskega sklada za ribištvo na tak način, 
da bo ribiški sektor postal prijaznejši ženskam, in sicer s preoblikovanjem sektorja in 
zagotavljanjem ustreznih prostorov (kot so garderobe na ladjah ali v pristaniščih); 

3. poziva Komisijo, naj prek Evropskega sklada za ribištvo podpre zagotavljanje več 
poklicnega usposabljanja in izobraževanja za ženske, ki delajo v ribiškem sektorju, da bi 
tako pridobile večji dostop do tehničnih in vodilnih delovnih mest. 

                                               
1 OJ C 286 E, 23.11.2006, str. 519.
2 OJ L 180, 15.7.2010, str. 1.


