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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zwraca się do Komisji, aby w kontaktach z wszystkimi instytucjami i podczas zajmowania 
się problemami rybołówstwa przybrzeżnego miała zawsze na uwadze kwestię 
równouprawnienia płci, ponieważ tego rodzaju połowy charakteryzują się strukturą 
ekonomiczną opartą na małych przedsiębiorstwach rodzinnych, w których kobiety 
odgrywają najważniejszą rolę, która rzadko spotyka się z uznaniem społecznym lub 
prawnym;

2. uważa, że zmiany zachodzące w społecznościach utrzymujących się z rybołówstwa 
przybrzeżnego dotykają pośrednio i bezpośrednio kobiet, i w związku z tym we wszelkich 
rozwiązaniach jakie zostaną przyjęte, aby dokonać przekształceń, oprócz wsparcia 
administracji lokalnej, rządów krajowych i Unii Europejskiej, konieczny jest równy udział 
mężczyzn i kobiet;

3. nalega, aby Komisja, we współpracy z Europejskim Instytutem ds. Równości Mężczyzn i 
Kobiet, zbierając dane dotyczące rybołówstwa przybrzeżnego uwzględniała płeć;

4. stwierdza, że kobiety bezpośrednio zaangażowane w połowy przybrzeżne ponoszą skutki 
zdrowotne z powodu warunków w jakich pracują, natomiast w większości przypadków 
brak jasnego określenia ich sytuacji zawodowej nie pozwala im na dostęp do systemu 
opieki zdrowotnej na zasadzie równego traktowania, dlatego zwraca się do Komisji i 
Państw Członkowskich o szybkie rozwiązanie tego problemu;

5. uważa, że z uwagi na pełny udział kobiet w procesie dywersyfikacji gospodarek regionów 
utrzymujących się z rybołówstwa przybrzeżnego należy uznać ich pracę na płaszczyźnie 
prawnej i społecznej, w celu ułatwienia im dostępu do kredytów i szkoleń i zlikwidowania 
dyskryminacji;

6. zwraca się do Komisji, aby zagwarantowała pełne uczestnictwo kobiet w organach 
decyzyjnych regionów żyjących z rybołówstwa przybrzeżnego.


