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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή
Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Ζητεί από την Επιτροπή, κατά τη διαχείριση όλων των καταστάσεων και προβλημάτων 
που έχουν σχέση με την παράκτια αλιεία, να λαμβάνει πάντοτε υπόψη της την προοπτική 
του φύλου, δεδομένου ότι αυτή η αλιεία χαρακτηρίζεται από μια οικονομική δομή που
βασίζεται κυρίως στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, στις οποίες οι γυναίκες 
διαδραματίζουν θεμελιώδη αλλά ελάχιστα ανεγνωρισμένο ρόλο, τόσο σε νομικό όσο και 
σε κοινωνικό επίπεδο,

2. κρίνει ότι οι τρέχουσες αλλαγές στα πλαίσια των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την
παράκτια αλιεία θίγουν τις γυναίκες άμεσα και έμμεσα και κατά συνέπεια είναι
απαραίτητο να εγκριθούν, ενόψει της μετατροπής αυτών των κοινοτήτων, λύσεις που θα
ευνοούν όχι μόνον τη στήριξη των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών καθώς και
των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών,

3. παροτρύνει την Επιτροπή να συλλέξει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την ισότητα των φύλων, στοιχεία για την παράκτια αλιεία κατανεμημένα ανά φύλο,

4. διαπιστώνει ότι η υγεία των γυναικών που εμπλέκονται άμεσα στην παράκτια αλιεία
επηρεάζεται από τις συνθήκες εργασίας, αλλά ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω 
της απουσίας αρκετά σαφούς εργασιακού καθεστώτος που να τις αφορά δεν τους 
επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα υγείας υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους άνδρες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζητήσουν το ταχύτερο λύση στο πρόβλημα
αυτό,

5. κρίνει απαραίτητο να αναγνωρισθεί η εργασία αυτών γυναικών τόσο σε νομικό όσο και
σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις πιστώσεις και
στην κατάρτιση χωρίς διακρίσεις, γνωρίζοντας ότι συμβάλλουν πλήρως στη διαδικασία
διαφοροποίησης της οικονομίας των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την παράκτια
αλιεία, 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στα πλαίσια των
οργάνων λήψης αποφάσεων των κοινοτήτων παράκτιας αλιείας.


