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Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich
Kobiety odgrywają wiele ról na obszarach wiejskich, dzięki czemu możliwe jest zachowanie
żywotności tych obszarów, a także zapewnienie rentowności gospodarstw rolnych. Jednak pomimo
swego ogromnego wkładu kobiety zamieszkujące obszary wiejskie nadal stoją w obliczu wielu
wyzwań, takich jak trudności w dostępie do rynku pracy, brak odpowiednich usług publicznych oraz
bardzo niska reprezentacja na forach decyzyjnych. Parlament Europejski będzie głosował nad
poświęconym tym zagadnieniom sprawozdaniem z własnej inicjatywy podczas sesji plenarnej na
początku kwietnia 2017 r.

Kontekst
Różnice w pozycji kobiet i mężczyzn wynikające z
nierównego traktowania obu płci pod względem
możliwości zatrudnienia, wynagrodzenia za
wykonywaną pracę i udziału w procesach decyzyjnych
są znacznie większe na obszarach wiejskich, gdzie
udział kobiet w działalności gospodarczej i ich poziom
wykształcenia są niższe i gdzie są one bardziej
narażone na ubóstwo i marginalizację społeczną.
Ponadto kobiety zamieszkujące obszary wiejskie
często nie korzystają z publicznego wsparcia na rzecz
opieki nad rodziną. Omawiane różnice są również
bardzo widoczne w sektorze rolnictwa, w którym kobiety nie mają równego dostępu do zasobów i
specjalistycznych szkoleń oraz zarządzają mniejszymi gospodarstwami rolnymi. Tymczasem zdecydowaną
większość kobiet w rolnictwie klasyfikuje się oficjalnie jako pracujący w gospodarstwach rolnych członkowie
rodziny, nawet jeżeli codzienne zadania prowadzenia gospodarstwa wykonują one na równi ze swymi
partnerami.

Rola unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich
Choć niektóre unijne programy finansowe uwzględniają wymiar płci, polityka rolna i polityka rozwoju
obszarów wiejskich nie obejmują specjalnych środków dotyczących kobiet zamieszkujących te obszary, z
wyjątkiem art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, który
stanowi, że państwa członkowskie mogą włączać do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich
podprogramy tematyczne, ukierunkowane na specjalne potrzeby kobiet na tych obszarach. Jednak w
stosunku do tych podprogramów nie ustala się wyższych poziomów dofinansowania (co ma miejsce w
przypadku innych podprogramów tematycznych) i nie są one obowiązkowe dla państw członkowskich.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Debatę i głosowanie na posiedzeniu plenarnym na temat sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie roli
kobiet na obszarach wiejskich zaplanowano na kwiecień 2017 r. Podobnie jak we wcześniejszych rezolucjach
Parlamentu (z 12 marca 2008 r., 5 kwietnia 2011 r. i 26 maja 2016 r.), również i w tym tekście podkreśla się
ważną rolę kobiet na obszarach wiejskich, a także ich wkład w sektor rolnictwa, a także zwraca się uwagę na
liczne wyzwania, z jakimi się borykają. Wezwano w nim Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań
za pomocą odpowiednich środków oraz przy użyciu instrumentów dostępnych w ramach unijnych strategii
politycznych, aby stworzyć kobietom zamieszkującym obszary wiejskie lepsze warunki do życia i pracy
poprzez ułatwienie współwłasności gospodarstw rolnych, rozszerzenie udziału kobiet w organach

Różnice w pozycji kobiet i mężczyzn w unijnych gospodarstwach rolnych
Mężczy

źni Kobiety

Regularna praca w gospodarstwie rolnym 58 % 42 %
Praca w charakterze właściciela gospodarstwa 70 % 30 %
Praca w charakterze członka rodziny 42 % 58 %
Zarządca gospodarstwa rolnego posiadający pełne
wykształcenie rolnicze 83 % 17 %
Średni rozmiar gospodarstwa rolnego w hektarach
(ha) 20 ha 8 ha
Średnie pogłowie zwierząt gospodarskich na
gospodarstwo (DJP - duża jednostka
przeliczeniowa inwentarza)

26 DJP 8 DJP

Źródło: Eurostat, Farm Structure Survey [Badanie struktury
gospodarstw rolnych], 2013 r.
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przedstawicielskich, rozpowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania, zapewnianie równego
dostępu do ziemi, a także oferowanie im wysokiej jakości usług publicznych. Sprawozdanie z własnej
inicjatywy zostało przyjęte wspólnie przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Praw Kobiet i
Równouprawnienia (na mocy art. 55 Regulaminu) w lutym 2017 r. Negocjacje pomiędzy
współsprawozdawcami i kontrsprawozdawcami zaowocowały 30 porozumieniami w sprawie 317 poprawek
złożonych do projektu sprawozdania.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2204(INI); Komisje przedmiotowo właściwe: AGRI, FEMM;
Sprawozdawcy: Marijana Petir (PPE, Chorwacja) i Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL, Hiszpania).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2204(INI)&l=en

	Kontekst 
	Rola unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich  
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego

