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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta naisten 
kalastusalalla tekemä työ tunnustettaisiin paremmin, siihen rohkaistaisiin ja siitä saataisiin 
enemmän tietoa, jotta heidän ponnistelujaan perheidensä ja asuinyhteisöjensä elinolojen 
parantamiseksi tuettaisiin ja turvattaisiin heidän sosiaaliset ja taloudelliset oikeutensa, 
joita ovat muun muassa palkkatasa-arvo, sosiaaliturva, eläkeoikeudet, 
työttömyyskorvaukset ammatillisen toiminnan (väliaikaisen tai lopullisen) keskeytymisen 
aikana ja työturvallisuus;

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat erityistoimet, joilla poistetaan 
naisten täysimääräistä osallistumista ja edistystä kalatalousalalla – ja kaikissa siihen 
liittyvissä toiminnoissa – haittaavat hallinnolliset ja sosiaaliset esteet; vaatii 
varmistamaan, että naisten ja miesten tasavertaisen kohtelun ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien periaatteita noudatetaan tarkasti kaikilla aloilla, muun muassa
koulutuksessa sekä yrityksen perustamiseen tarkoitetun rahoituksen ja lainan saannissa;

3. kehottaa komissiota luomaan tarvittavat kanavat, joiden kautta voidaan parantaa 
tuntemusta ja levittää tietoa naisten tilanteesta sellaisissa toiminnoissa, jotka kuuluvat
erottamattomasti kalastusalaan tai jotka liittyvät siihen, kannustamalla tekemään 
yhteiskunnallista tutkimusta kalastajayhteisöjen parissa; kehottaa komissiota tukemaan 
aktiivisesti olemassa olevia naisverkostoja ja uusien verkostojen luomista sekä edistämään 
tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa; korostaa tässä yhteydessä, että tiivis yhteistyö 
perustettavan Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa on tarpeen, jotta voidaan havaita 
helpommin ja torjua tehokkaammin syrjintää, jonka kohteeksi naiset näissä yhteisöissä 
joutuvat;

4. painottaa tarvetta lisätä naisten osuutta kalatalousalan edustuksellisissa elimissä, 
päätöksentekoelimissä ja neuvoa-antavissa elimissä, sekä Euroopan tasolla että 
kansallisella ja alueellisella tasolla, minkä vuoksi komission olisi annettava asiasta 
vastaaville järjestöille suositus, että ne antavat tämänsuuntaisia määräyksiä;

5. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin, jotta miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
kysymys otettaisiin huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta rahoitettavissa 
pilottihankkeissa, ja tukemaan erityishankkeita, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa 
naisten toiminnasta kalastukseen liittyvillä aloilla sekä tukea ja monipuolistaa sitä;

6. pyytää kiinnittämään huomiota simpukankalastajien erityisluonteiseen tilanteeseen 
(pääasiassa yli 50-vuotiaiden naiden harjoittamaa toimintaa, joka aiheuttaa heille 
terveysongelmia) ja kehottaa näin ollen laatimaan erityisen pilottihankkeen, jossa otetaan 
huomioon kaikki tämän toiminnan erityispiirteet ja etsitään ratkaisuja siitä aiheutuviin
ongelmiin;
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7. yhtyy kalastusalalla työskentelevien naisten huoleen siitä, että nuoria on alalla niin vähän, 
ja kehottaa komissiota ryhtymään toimiin, jotta nuoria kannustettaisiin työskentelemään 
alalla ja turvattaisiin näin sen jatkuminen.


