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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να αναγνωρισθεί, να υποστηριχθεί και να γίνει περισσότερο ορατή η εργασία των 
γυναικών στον αλιευτικό τομέα, να στηριχθούν οι προσπάθειές τους για καλύτερες 
συνθήκες ζωής για τις οικογένειες και για το κοινωνικό περιβάλλον τους και να 
εξασφαλισθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματά τους: μισθολογική ισότητα, 
κοινωνική ασφάλιση, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, επίδομα ανεργίας σε περίπτωση 
προσωρινής ή οριστικής διακοπής της εργασίας τους και ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
τους, μεταξύ άλλων·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν ότι θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
για την κατάργηση των διοικητικών και κοινωνικών φραγμών που εμποδίζουν την πλήρη 
συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών σε όλους τους κλάδους του αλιευτικού τομέα, 
μέσω ειδικών δράσεων για τον τομέα αυτόν, καθώς και να επαγρυπνούν για την πλήρη 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της προσφοράς ίσων ευκαιριών σε 
γυναίκες και άνδρες, σε όλους τους τομείς: κατάρτιση, πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και 
σε πιστώσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων·

3. καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει τους κατάλληλους διαύλους για την προσφορά και 
τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στους διάφορους 
κλάδους που εντάσσονται στον αλιευτικό τομέα ή σχετίζονται με αυτόν, προωθώντας την 
κοινωνιολογική έρευνα σχετικά με τις αλιευτικές κοινότητες· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει ενεργά τα υπάρχοντα δίκτυα γυναικών και τη δημιουργία νέων τέτοιων 
δικτύων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών· υπογραμμίζει 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη στενής συνεργασίας με το υπό ίδρυση ευρωπαϊκό 
ινστιτούτο για τα δύο φύλα, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην 
επισήμανση και την καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στις 
αλιευτικές κοινότητες·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στα 
αντιπροσωπευτικά όργανα του αλιευτικού τομέα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, είτε αυτά είναι συμβουλευτικά, είτε έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες· στην 
κατεύθυνση αυτή, θα ήταν χρήσιμη μια σύσταση της Επιτροπής προς τους αρμόδιους 
οργανισμούς, ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες·

5. καλεί την Επιτροπή να εντάξει τη συνιστώσα του φύλου στα πρότυπα σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από την κοινή αλιευτική πολιτική και να υποστηρίξει τα ειδικά σχέδια 
που έχουν ως στόχο την αναγνώριση, την υποστήριξη και τη διαφοροποίηση του ρόλου 
των γυναικών στους κλάδους που σχετίζονται με τον αλιευτικό τομέα·

6. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών που ασχολούνται με τη συλλογή 
οστρακοειδών (κυρίως γυναίκες άνω των 50 ετών, που υποφέρουν από προβλήματα 
υγείας εξαιτίας της εργασίας τους) και ζητεί την κατάρτιση ειδικού πρότυπου σχεδίου που 
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θα εξετάζει διεξοδικά και θα προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με την 
εργασία αυτή·

7. συμμερίζεται την ανησυχία των γυναικών που απασχολούνται στον αλιευτικό τομέα, 
λόγω του μικρού ποσοστού νέων στις αλιευτικές δραστηριότητες και ζητεί από την 
Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την υποστήριξη της εργασίας των νέων στον 
τομέα αυτόν, ώστε να εξασφαλισθεί το μέλλον του.


