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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie visserij onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de noodzakelijke acties te ondernemen opdat 
het werk van vrouwen in de visserijsector op meer erkenning kan rekenen, kan worden 
gestimuleerd en zichtbaar gemaakt, om hun inspanningen te ondersteunen, om het streven 
te ondersteunen naar betere levensomstandigheden voor hun gezinnen en gemeenschappen 
en de maatschappelijke en economische rechten te waarborgen: gelijk salaris, sociale 
zekerheid, recht op een pensioen, werkloosheidsuitkering bij (tijdelijke dan wel 
definitieve) onderbreking van het werk, veiligheid op het werk, o.a.;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten om zich in te zetten voor de nodige maatregelen 
om administratieve en maatschappelijke hindernissen weg te nemen die het vrouwen 
onmogelijk maken om volledig mee te doen en hogerop te komen in de visserijsector op 
alle terreinen via voor deze sector specifieke acties; en om toe te zien op volledige 
toepassing van het principe van gelijke behandeling en kansen tussen man en vrouw op 
alle terreinen; opleiding, toegang tot financiering en kredieten voor het opzetten van 
bedrijven, o.a.;

3. verzoekt de Commissie de geschikte kanalen op te zetten voor het versterken en 
verspreiden van informatie over de positie van vrouwen op de verschillende integrerende 
delen die verband houden met de visserijsector door impulsen te geven tot sociologisch 
onderzoek naar de visserijgemeenschappen; verzoekt de Commissie om actieve steun aan 
de bestaande vrouwennetwerken en het opzetten van nieuwe netwerken alsook stimulering 
van de uitwisseling van informatie en goede praktijken; hamert in dit verband op de 
noodzaak van nauwe samenwerking met het toekomstig Europees genderinstituut om de 
efficiency te vergroten bij het opsporen en bestrijden van discriminatie waar vrouwen in 
deze gemeenschappen onder te lijden hebben;

4. benadrukt hoe nodig het is de effectieve deelname van vrouwen te versterken in 
representatieve, besluitvormings- en adviesorganen voor de visserij op Europees, 
nationaal en regionaal niveau; daarom zou een aanbeveling van de Commissie zin hebben 
aan de betreffende organen opdat zij actie hiertoe ondernemen;

5. verzoekt de Commissie om het perspectief van gender te introduceren in door het GVB 
gefinancierde modelprojecten en om die specifieke projecten te steunen die als doel 
hebben erkenning, bevordering en diversifiëring van de rol van vrouwen op terreinen die 
verband houden met visserij;

6. benadrukt de specifieke positie van garnalenpelsters (dit werk wordt voornamelijk verricht 
door vrouwen van boven de vijftig die te kampen hebben met gezondheidsproblemen 
vanwege dit werk); bepleit het opstellen van een specifiek modelproject dat rekening 
houdt met alle aspecten en oplossingen van de problemen die voortvloeien uit dit werk; 

7. deelt de bezorgdheid van de werkneemsters in de sector over het geringe aantal jongeren 
dat in de visserij werkzaam is; verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om het werk 
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in deze sector aantrekkelijker te maken voor jongeren zodat sprake kan zijn van 
continuïteit. 


