
PA\592877CS.doc PE 365.142v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2004/2264(INI)

5. 12. 2005

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro rybolov

k pobřežnímu rybolovu a k problémům rybářů lovících u pobřeží
(2004/2264(INI))

Navrhovatelka: Teresa Riera Madurell



PE 365.142v01-00 2/3 PA\592877CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\592877CS.doc 3/3 PE 365.142v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby při jednáních o všech okolnostech a otázkách týkajících se 
pobřežního rybolovu měla vždy na zřeteli hledisko pohlaví, neboť tento rybolov je 
charakteristický ekonomickou strukturou, kterou tvoří hlavně malé rodinné podniky, 
kde má žena sice hlavní úlohu, ta se však ani právně ani sociálně téměř neuznává;

2. je toho názoru, že změny, ke kterým došlo v oblastech závislých na pobřežním 
rybolovu, se jak přímo tak i nepřímo dotýkají žen a že řešení, která se k této přeměně 
přijímají, vyžadují nejen podporu místních, regionálních a národních vlád a Evropské 
unie, ale také rovnoprávnou účast mužů a žen;

3. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Evropským institutem pro rovnost pohlaví 
shromáždila a podle pohlaví rozčlenila údaje týkající se pobřežního rybolovu; 

4. konstatuje, že zdraví žen, které se přímo účastní pobřežního rybolovu, je z důvodu 
pracovních podmínek poškozeno, avšak že ve většině případů nemají tyto ženy z 
důvodu nedostatečně jasně stanoveného pracovního poměru rovnocenný přístup k 
systémům zdravotního zabezpečení; proto žádá Komisi a členské státy o rychlé vyřešení 
tohoto problému;

5. uznává, že vzhledem ke skutečnosti, že se v oblastech závislých na pobřežním rybolovu 
ženy velmi intenzivně podílí na hospodářské přeměně, je nutné uznat jejich práci jak z 
hlediska právního tak z hlediska sociálního, což jim usnadní jejich přístup k půjčkám a 
ke vzdělání, aniž by byly diskriminovány;

6.  žádá Komisi, aby zajistila plnou účast žen v řídících orgánech v oblastech závislých na  
pobřežním rybolovu.


