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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 om, bij de behandeling van situaties en problemen op het gebied 
van de kustvisserij het genderaspect nooit uit het oog te verliezen, aangezien deze 
visserijvorm gekenmerkt wordt door een economische structuur die in essentie is 
gefundeerd op kleine gezinsbedrijfjes, waarin de vrouw een centrale rol vervult die echter 
zowel in juridisch opzicht als maatschappelijk weinig erkenning krijgt;

2. is van oordeel dat de veranderingen die zich momenteel voltrekken in de van de 
kustvisserij afhankelijke gemeenschappen zowel rechtstreeks als indirect gevolgen hebben 
voor de positie van de vrouw en dat het derhalve van belang is dat voor de met deze 
omschakeling gepaard gaande problemen oplossingen worden gevonden die niet alleen
door de nationale plaatselijke en regionale regeringen en de Europese Unie worden 
gesteund, maar tevens voorzien in gelijke behandeling van mannen en vrouwen;

3. dringt er bij de Commissie op aan om in samenwerking met het Europese Instituut voor 
Gendergelijkheid per geslacht uitgesplitste gegevens te verzamelen over de kustvisserij;

4. stelt vast dat de gezondheid van rechtstreeks bij de kustvisserij betrokken vrouwen door 
de arbeidsomstandigheden wordt geschaad, maar dat zij in de meeste gevallen vanwege
hun onvoldoende duidelijke arbeidsrechtelijke status niet onder gelijke voorwaarden 
toegang hebben tot de gezondheidszorg; verzoekt daarom de Commissie en de lidstaten 
dit probleem met spoed te verhelpen;

5. is van oordeel dat de volwaardige deelname van vrouwen aan het proces van economische 
diversifiëring in de van kustvisserij afhankelijke regio's erkenning van hun werk, in zowel 
juridisch als maatschappelijk opzicht, noodzakelijk maakt, opdat zij gemakkelijker en 
zonder te worden gediscrimineerd toegang kunnen krijgen tot kredieten en opleidingen;

6. verzoekt de Commissie borg te staan voor volwaardige participatie van vrouwen in de 
besluitvormingsinstanties van kustvisserijgemeenschappen.


