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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte de nødvendige tiltag med 
henblik på at sikre en større anerkendelse, fremme og synliggøre kvinders indsats i 
fiskerisektoren, støtte deres bestræbelser for at opnå bedre levevilkår for deres familier 
og lokalsamfund og sikre dem sociale og økonomiske rettigheder, herunder bl.a. ligeløn, 
socialsikring, pensionsrettigheder, arbejdsløshedsunderstøttelse i forbindelse med 
(midlertidigt eller endeligt) arbejdsophør samt sikkerhed på arbejdspladsen;

2. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at forpligte sig til at træffe de fornødne 
foranstaltninger til at fjerne de administrative og sociale hindringer for kvinders fulde 
deltagelse og fremgang på alle områder i fiskerisektoren via sektorspecifikke aktioner 
samt at påse, at princippet om lige behandling og lige muligheder for mænd og kvinder 
overholdes fuldt ud på alle områder, herunder bl.a. i forbindelse med uddannelse og 
adgang til finansiering og lån ved etablering af selvstændig virksomhed;

3. anmoder Kommissionen om at etablere passende kanaler til forøgelse og udbredelse af 
information om kvinders situation på de forskellige områder, der indgår i eller er knyttet 
til fiskerisektoren, og i den forbindelse fremme den sociologiske forskning i 
fiskerisamfundene; opfordrer Kommissionen til at yde aktiv støtte til opretholdelse af 
eksisterende kvindenetværk og oprettelse af nye samt fremme udvekslingen af 
information, herunder om god praksis; understreger i den forbindelse nødvendigheden 
af et snævert samarbejde med det kommende Europæiske Ligestillingsinstitut med 
henblik på at opnå større effektivitet i identifikationen og bekæmpelsen af de former for 
forskelsbehandling, kvinder udsættes for i disse lokalsamfund;

4. understreger behovet for at styrke kvindernes effektive deltagelse i fiskeriets 
repræsentative, beslutningstagende og rådgivende organer på europæisk, nationalt og 
regionalt plan, hvorfor det ville være formålstjenligt, om Kommissionen ville rette en 
henstilling til de kompetente organer om at træffe foranstaltninger i den retning; 

5. anmoder Kommissionen om at indføje kønsaspektet i de pilotprojekter, som finansieres 
over den fælles fiskeripolitik, og støtte de specifikke projekter, der sigter på 
anerkendelse, fremme og diversificering af kvindernes rolle på de fiskerirelaterede 
områder;

6. fremhæver den særlige situation, der gør sig gældende inden for skaldyrsfiskeriet (et 
arbejde, der i hovedsagen udføres af kvinder over 50 og ofte medfører 
helbredsproblemer), og anmoder om, at der udformes et specifikt pilotprojekt, der skal 
omfatte alle aspekter og søge at give løsninger på de problemer, der er forbundet med 
dette arbejde;

7. deler de bekymringer, de kvindelige arbejdstagere i sektoren nærer over mangelen på 
unge inden for fiskeriet, og anmoder derfor Kommissionen om at iværksætte 
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foranstaltninger, der kan fremme beskæftigelsen af unge inden for sektoren og dermed 
sikre dennes overlevelse.


