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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. žiada Komisiu, aby pri riešení všetkých situácií a problémov týkajúcich sa pobrežného 
rybolovu vždy zohľadňovala rodové hľadisko, keďže tento rybolov sa vyznačuje 
hospodárskou štruktúrou založenou predovšetkým na malých rodinných podnikoch, v 
ktorých kľúčovú úlohu zohrávajú ženy, pričom však ich úloha je nedostatočne uznávaná 
z právneho aj spoločenského hľadiska;

2. domnieva sa, že zmeny, ktoré sa odohrávajú v spoločenstvách závislých od pobrežného 
rybolovu, majú priamy aj nepriamy dosah na ženy, a preto si riešenia prijímané pre túto 
premenu okrem podpory zo strany správnych orgánov miestnej, regionálnej, štátnej 
úrovne a úrovne Európskej únie vyžadujú tiež rovnakú účasť mužov a žien; 

3. nalieha na Komisiu, aby v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť 
zbierala údaje o pobrežnom rybolove rozdelené podľa pohlavia;

4. konštatuje, že pracovné podmienky žien priamo zapojených do pobrežného rybolovu 
majú dosah na ich zdravie, vo väčšine prípadov im však nedostatočne jasné vymedzenie 
ich pracovného pomeru neumožňuje prístup k systému zdravotnej starostlivosti za 
rovnakých podmienok; preto žiada Komisiu a členské štáty o rýchle riešenie tohto 
problému;

5. domnieva sa, že vzhľadom na to, že v spoločenstvách závislých od pobrežného 
rybolovu sa ženy plne zúčastňujú na procese diverzifikácie hospodárstva, je potrebné 
uznať ich prácu z právneho i spoločenského hľadiska, čo uľahčí ich prístup k úverom a 
vzdelaniu, a to bez diskriminácie;

6. žiada Komisiu, aby zaručila plnú účasť žien v rozhodovacích orgánoch spoločenstiev 
pobrežného rybolovu.


