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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a nők 
halászati ágazatban végzett munkájának nagyobb elismerése, támogatása és jobb 
láthatósága érdekében, valamint támogassák a nők családjuk és közösségük 
életkörülményeinek javítása érdekében tett erőfeszítéseit, és biztosítsák szociális és 
gazdasági jogaikat: többek között a fizetések egyenlőségét, szociális biztonságot, 
nyugdíjhoz való jogot, a munkaviszony (átmeneti vagy végleges) megszűnése esetén a 
munkanélküli segélyt és munkabiztonságot;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az ágazatra szabott fellépéseken keresztül 
kötelezzék el magukat a nők a halászati ágazat valamennyi területén való teljes részvételét 
és fejlődését meggátoló adminisztratív és társadalmi akadályok megszüntetését célzó, 
szükséges intézkedések megtétele mellett; továbbá valamennyi területen biztosítsák az 
egyenlő bánásmód és a nemek közötti esélyegyenlőség elveinek alkalmazását: többek 
között az oktatás és a vállalkozások létrehozásához nyújtott a finanszírozáshoz és 
hitelekhez történő hozzáférés esetében;

3. kéri a Bizottságot, hogy a megfelelő csatornák létrehozásával terjessze és szélesítse a 
halászati ágazathoz kapcsolódó, illetve azon belül különböző területeken dolgozó nők 
helyzetéről szóló információk körét ezzel lendületet adva a halászati közösségek 
szociológiai tanulmányozásának; kéri a Bizottság aktív segítségét a már meglévő női 
hálózatokkal kapcsolatban, valamint újak létrehozásában, illetve a legjobb gyakorlatok és 
információk cseréjének elősegítésében;  hangsúlyozza ezért a jövőbeli Nemek Európai 
Intézetével folytatandó széleskörű együttműködés szükségességét az ilyen közösségekben 
élő nők által elszenvedett hátrányos megkülönböztetések azonosítása és az ezek ellen 
folytatott küzdelem hatékonyságának fokozása érdekében;

4. hangsúlyozza mind nemzeti, mind regionális szinten a halászati ágazatban működő 
képviseleti, döntéshozó és tanácsadó szervekben a nők hatékony részvétele erősítésének
szükségességét, aminek lendületet adna a Tanács az illetékes szerveknek adott, ilyen 
fellépést sürgető ajánlása;

5. felkéri a Bizottságot, hogy a közös halászati politika keretében finanszírozott kísérleti 
projektekbe foglalja bele a nemek közötti esélyegyenlőséget, és támogassa azokat a 
projekteket, amelyek célkitűzései között szerepel a nők halászathoz kapcsolódó 
területeken való szerepvállalásának elismerése, sokszínűsítése és elősegítése;

6. kiemeli a kagylószedők (elsősorban 50 év feletti, munkavégzésből eredő egészségügyi 
problémákkal küzdő nők) sajátos helyzetét, és kéri egy olyan kísérleti projekt 
kidolgozását, amely valamennyi tényezőt magába foglalja és az ebből a munkából eredő 
problémákra megoldást nyújt;

7. osztja az ebben az ágazatban dolgozó nők a halászati tevékenységekben részt vevő 
fiatalok alacsony száma felett érzett aggodalmát, és ezért kéri a Bizottságot, hogy az 
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ágazat folytonosságának megőrzése érdekében olyan intézkedéseket léptessen életbe, 
amelyek a fiatalok munkavállalását ösztönzik.


