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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das Pescas,
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Solicita à Comissão que, ao tratar todas as situações e problemas relacionados com a 
pesca costeira, tenha sempre em conta a perspectiva de género, já que este sector da
pesca se caracteriza por uma estrutura económica essencialmente baseada na pequena 
empresa familiar, onda a mulher desempenha um papel que, embora fundamental, é 
pouco reconhecido quer a nível legal quer no plano social;

2. Considera que as mudanças em curso nas comunidades dependentes da pesca costeira
afectam tanto directa como indirectamente as mulheres e que, por conseguinte, é 
necessário adoptar, na perspectiva da reconversão destas comunidades, soluções que 
beneficiem não só do apoio dos governos locais, regionais e nacionais da União 
Europeia, mas também da participação equitativa de homens e mulheres;

3. Insta à Comissão que, em colaboração com o Instituto Europeu para a Igualdade entre 
os Homens e as Mulheres, recolha dados sobre a pesca costeira repartidos por género;

4. Constata que, embora a saúde das mulheres directamente envolvidas na pesca costeira
seja afectada pelas condições de trabalho, na maioria dos casos, a ausência de um 
estatuto laboral suficientemente claro não lhes permite ter acesso ao sistema de saúde
em igualdade de condições, pelo que solicita à Comissão e aos Estados Membros uma 
imediata resolução deste problema;

5. Considera que é indispensável reconhecer o trabalho destas mulheres tanto a nível
jurídico como no plano social, bem como facilitar o seu acesso indiscriminado ao
crédito e à formação, conscientes de que as mulheres contribuem plenamente para o
processo de diversificação da economia das comunidades dependentes da pesca 
costeira;

6. Convida a Comissão a garantir a plena participação das mulheres nos órgãos de decisão 
das comunidades dedicadas à pesca costeira.


