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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą įtraukti į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų veiksmų, siekiant labiau pripažinti 
moterų darbą žuvininkystės sektoriuje, skatinti jį ir daryti matomesnį, remti jų pastangas 
siekti geresnių šeimos ir bendruomenės gyvenimo sąlygų bei užtikrinti socialines ir 
ekonomines teises, pvz.: teisę gauti vienodą atlyginimą, teisę į socialinę apsaugą, pensiją, 
nedarbo pašalpą laikinai ar visam laikui nutraukus darbą, teisę dirbti saugioje darbo 
vietoje;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares įsipareigoti imtis reikiamų priemonių, siekiant 
panaikinti administracinius ir socialinius trukdžius, neleidžiančius moterims visavertiškai 
dalyvauti ir tobulėti visose žuvininkystės sektoriaus srityse, imantis šiam sektoriui 
pritaikytų veiksmų; ir užtikrinti, kad visose srityse, pvz., švietimo, galimybės gauti 
finansavimą ir kreditų įmonėms kurti, bus iki galo laikomasi moterų ir vyrų lygių 
galimybių principo;

3. ragina Komisiją sukurti atitinkamus kanalus, skirtus gausinti ir skleisti informaciją apie 
moterų padėtį įvairiose su žuvininkyste susijusiose srityse, skatinant žvejų bendruomenių 
sociologinius tyrimus; ragina Komisiją aktyviai remti jau esamus moterų veiklos tinklus ir 
skatinti kurti naujus, taip pat skatinti keistis informacija ir pažangios praktikos pavyzdžiais; 
pabrėžia būtinybę plačiai bendradarbiauti su būsimuoju Europos lyčių institutu, siekiant 
efektyviau nustatyti diskriminacijos, nuo kurios kenčia šių bendruomenių moterys, atvejus 
ir su ja kovoti;

4. pabrėžia būtinybę stiprinti tiesioginį moterų dalyvavimą žuvininkystės 
atstovaujamuosiuose, sprendimus priimančiuose ir patariamuosiuose organuose Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, todėl būtų naudinga, kad Komisija pateiktų 
atsakingoms institucijoms skirtą rekomendaciją, siekiant, kad jos imtųsi reikiamų veiksmų;

5. ragina Komisiją BŽP lėšomis finansuojamuose bandomuosiuose projektuose atsižvelgti į 
lyčių aspektą ir remti specialius projektus, kurių tikslas – stiprinti ir įvairinti moterų 
vaidmenį su žuvininkyste susijusiose srityse;

6. pabrėžia ypatingą moliuskų rinkėjų padėtį (šį darbą daugiausia atlieka vyresnės kaip 50 
metų moterys, turinčios dėl darbo atsiradusių sveikatos problemų), todėl ragina parengti 
specialų bandomąjį projektą, kuriame būtų atsižvelgta į visus aspektus ir pasiūlyta 
problemų, atsiradusių dėl šio darbo, sprendimo būdų;

7. pritaria sektoriuje dirbančių moterų išsakomam nerimui, kad žuvininkystės veikla verčiasi 
labai mažai jaunimo, todėl ragina Komisiją imtis priemonių, skirtų jaunimo darbui šiame 
sektoriuje skatinti ir jo tęstinumui užtikrinti.


