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IETEIKUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, kuru tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus: 

1. lūdz Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai sieviešu darbu 
zivsaimniecības jomā vairāk novērtē, atbalsta un lai par to būtu vairāk izpratnes, lai tiktu 
atbalstītas pūles, ko sievietes veltī, lai uzlabotu savas ģimenes, kā arī kopienas, kurās 
viņas dzīvo, dzīves apstākļus un lai viņām būtu garantētas sociālās un ekonomiskās 
tiesības: vienlīdzīgs atalgojums, sociālā drošība, tiesības uz pensiju, bezdarbnieka pabalsts 
profesionālās darbības pārtraukšanas gadījumā (uz laiku vai pavisam), tostarp darba 
drošība;

2. lūdz Komisiju un dalībvalstis veltīt pūles, lai pieņemtu noteikumus, kas novērstu 
administratīva un sociāla rakstura šķēršļus pilnvērtīgai sieviešu dalībai un attīstībai visās 
zivsaimniecības jomās, veicot specifiskas darbības šīs jomas veicināšanai, kā arī stingri 
ievērot vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm un iespēju vienlīdzības 
principu visās jomās: izglītībā un jo īpaši finansējuma un kredītu pieejamībā uzņēmumu 
izveidei;

3. lūdz Komisiju izveidot kanālus, lai, sekmējot socioloģiskos pētījumus par zivsaimnieku 
kopienām,  papildinātu un izplatītu informāciju par sieviešu stāvokli dažādās 
zivsaimniecības jomās vai ar to saistītajās nozarēs; aicina Komisiju aktīvi atbalstīt sieviešu 
pārstāvības organizācijas, kas jau darbojas šajā jomā, kā arī radīt jaunas organizācijas, lai 
veicināt informācijas apmaiņu un veiksmīgu praksi; uzsver, ka šajā jautājumā ir 
padziļināti jāsadarbojas ar topošo Eiropas dzimumu līdztiesības institūtu, lai būtu vieglāk 
atklāt un efektīvāk apkarot sieviešu diskrimināciju šajās kopienās;

4. uzsver, ka ir jāpalielina sieviešu faktiskā dalība zivsaimniecības pārstāvniecībās, 
lēmējiestādēs un konsultāciju centros Eiropas, valsts un reģionālā līmenī, tāpēc būtu 
vēlams Komisijas ieteikums kompetentajām iestādēm, lai tās veiktu attiecīgus pasākumus;

5. lūdz Komisiju darīt visu nepieciešamo, lai vīriešu un sieviešu vienlīdzības jautājumu 
ņemtu vērā pilotprojektos, kas saņem kopējās zivsaimniecības politikas finansējumu, un 
sniegt atbalstu īpašiem projektiem, kuri paredz palielināt izpratni par sieviešu ieguldījumu 
ar zivsaimniecību saistītajās jomā, kā arī to veicināt un dažādot..

6. vērš uzmanību uz čaulgliemju zvejnieču stāvokli (darbs, kuru lielākoties veic sievietes, 
kas pārsniegušas 50 gadu vecumu, un kurš izraisa veselības problēmas) un tādēļ lūdz 
izstrādāt īpašu pilotprojektu, kurā ņemtu vērā visus  šīs nodarbošanās aspektus un tiktu 
rastu risinājums problēmām, kas saistītas ar šo nodarbošanos;

7. ir vienisprātis ar zivsaimniecībā strādājošo sieviešu satraukumu, ka šajā nozarē ir zems 
jauniešu nodarbinātības līmenis, un lūdz Komisiju noteikt pasākumus, lai sekmētu 
jauniešu iesaistīšanos šajā nozarē, un šādi nodrošināt tās nepārtrauktību.


