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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2005 om kvinnliga nätverk: fiskeri, 
jordbruk och diversifiering1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 
om tillämpning av principen om likabehandling av män och kvinnor som är 
egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG2, och av följande skäl:

A. Kvinnor spelar en avgörande roll inom områden med anknytning till fiske, till exempel 
vattenbruk, beredning, saluföring och förvaltning av fisk, och stöder även på andra sätt 
dem som arbetar inom fiskerinäringen.

B. 85 procent av de kvinnor som arbetar inom fiskesektorn arbetar inom småskaligt och icke-
industriellt fiske, vilket utgör deras främsta inkomstkälla i många av Europas 
kustregioner.

C. Kvinnor diskrimineras ekonomiskt i fiskesektorn, de får mindre betalt än män för samma 
arbete och deras arbete är i många fall inte juridiskt erkänt.

D. Kvinnor tar hand om den administrativa sidan av fiskeföretag genom att ta ansvar för 
ekonomiska frågor, hamnavgifter, fiskauktioner, bokföring och för att laga nät. Icke-
erkänt – och i många fall oavlönat – arbete som utförs av kvinnor ökar när näringen 
befinner sig i kris.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
se till att kvinnor som arbetar inom yrken med anknytning till fiske, kvinnor som hjälper 
sin make och kvinnor som arbetar hel- eller deltid för familjeföretag får juridiskt 
erkännande eller samma sociala förmåner som egenföretagare, särskilt genom tillämpning 
av direktiv 2010/41/EU, och för att garantera dem lika lön för lika arbete samt andra 
sociala och ekonomiska rättigheter inklusive försäkring som täcker risker till havs.

2. Europaparlamentet understryker behovet av att fördela medel från Europeiska 
fiskerifonden på ett sätt som gör fiskesektorn mer kvinnovänlig genom att omforma 
sektorn och tillhandahålla lämpliga lokaler (till exempel omklädningsrum på fartyg eller i 
hamnar).

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, genom Europeiska fiskerifonden, stödja 
tillhandahållandet av mer yrkesutbildning till kvinnor som arbetar inom fiskesektorn för 
att ge dem större möjligheter till tekniska arbeten och chefsbefattningar.

                                               
1 EUT C 286 E, 23.11.2006, s. 519.
2 EUT L 180, 15.7.2010, s. 1.


