
PA\578609SK.doc PE 362.583v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2004/2263(INI)

31.8.2005

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

o ženských sieťach: rybolov, akvakultúra a diverzifikácia 
(2004/2263(INI))

Navrhovateľka: Teresa Riera Madurell



PA\578609SK.doc PE 362.583v01-002/3PA\578609SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\578609SK.doc PE 362.583v01-003/3PA\578609SK.doc

SK

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. žiada Komisiu a členské štáty, aby podnikli potrebné opatrenia nato, aby bola práca žien v 
odvetví rybolovu viac uznávaná, podporovaná a zviditeľnená, aby sa podporilo úsilie, 
ktoré vynakladajú na zlepšenie životných podmienok svojich rodín a spoločenstva, v 
ktorom žijú a aby boli zaručené ich sociálne a ekonomické práva: najmä rovnaká mzda, 
sociálna istota, nárok na dôchodok, podpora v nezamestnanosti v prípade  prerušenia 
pracovnej činnosti (dočasné alebo trvalé), bezpečnosť pri práci;

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali prijať náležité ustanovenia na 
odstraňovanie administratívnych a sociálnych obmedzení, ktoré bránia plnohodnotnej 
účasti a kariérnemu postupu žien v odvetví rybolovu (vrátane všetkých činností, ktoré toto 
odvetvie zahŕňa) prostredníctvom osobitných akcií v prospech tohto odvetvia a dbali o 
prísne dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí medzi 
mužmi a ženami vo všetkých oblastiach: osobitne vzdelávanie, prístup k financovaniu a 
úveru na založenie podniku; 

3. žiada Komisiu, aby prostredníctvom podpory sociologických výskumov o komunite 
rybárov vytvorila potrebné kanály na zlepšenie a šírenie informácií o situácii žien v rámci 
jednotlivých činností, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou odvetvia rybolovu a sú s ním 
spojené; vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala existujúce siete žien a vytvorenie 
nových sietí a aby takisto podporovala výmenu informácií a dobrých skúseností; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je potrebná úzka spolupráca s budúcim Európskym inštitútom 
pre rovnoprávnosť mužov a žien, aby bolo možné ľahšie odhaľovať a účinnejšie bojovať 
proti prípadom diskriminácie, ktorej obeťami sú ženy v týchto komunitách;

4. zdôrazňuje potrebu posilniť efektívnu účasť žien v zastupiteľských, rozhodovacích a 
poradných orgánoch v odvetví rybolovu, tak na európskej ako aj vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni, z čoho vyplýva potreba, aby Komisia odporučila kompetentným 
orgánom podniknúť opatrenia v tomto zmysle;

5. žiada Komisiu, aby dbala o to, aby bola v pilotných projektoch financovaných 
prostredníctvom Spoločnej politiky rybolovu zohľadnená otázka rovnoprávnosti mužov a 
žien a  aby podporila osobitné projekty na uznanie, stimulovanie a diverzifikáciu aktivít 
žien v oblastiach spojených s rybolovom;

6. upozorňuje na osobitnú situáciu lovkýň mušlí (činnosť vykonávaná hlavne ženami nad 50 
rokov, ktorá im spôsobuje zdravotné problémy), a ktorá si následne vyžaduje vypracovať 
osobitný pilotný projekt, ktorý zohľadňuje všetky aspekty tejto činnosti a predkladá 
riešenia problémov spojených s touto činnosťou;

7. zdieľa obavy žien pracujúcich v odvetví rybolovu v súvislosti so slabým zastúpením 
mladých ľudí a žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu práce mladých v tomto 
odvetví a zabezpečila tak jeho trvácnosť.


