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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че в много държави членки достъпът на жените, произхождащи 

от селските райони, до пазара на труда е ограничен, а шансовете им за развиване на 

стопанска дейност в селскостопанския сектор са относително малки; 

Б. като има предвид, че жените представляват малко под 50 % от общото население с 

трудова заетост в селските райони на ЕС и около 45 % от общото икономически 

активно население през 2011 г.1; като има предвид, че в Европа средно 29%2 от 

селскостопанските предприятия са ръководени от жени и че предприемачеството 

сред жените представлява важен стълб в социално, икономическо и екологично 

отношение за устойчивото развитие в селските райони; 

В. като има предвид, че въздействието на икономическата криза засегна целия 

Европейски съюз, и по-специално селските райони, които преживяват 

опустошителни нива на безработица, бедност и обезлюдяване, засягащи по-

специално жените; 

Г. като има предвид, че разликата в заплащането между мъжете и жените в селските 

райони е 10% по-голяма, отколкото в други области, както и необходимостта да се 

обърне по-голямо внимание на разработването на актуализирани статистически 

данни за притежаването на земя от жени, както и за положението във връзка с 

тяхната заетост в селските райони; 

Д. като има предвид, че делът на жените, собственици на земеделски стопанства, които 

имат достъп до помощ по програмата за развитие на селските райони, е по-нисък от 

този на ръководените от жени земеделски стопанства в ЕС3; 

Е. като има предвид, че принципът на равенството на възможностите за мъжете и 

жените трябва да се прилага последователно в ОСП и че следва да се прилага 

подход, основан на пола, не само по отношение на ОСП, но също така и в 

политиката на сближаване в селските райони; 

Ж. като има предвид, че в преобладаващо селските райони на ЕС само 61% от жените 

на възраст между 20 и 64 години са били трудово заети през 2009 г.4; 

                                                 
1 Евростат (2013). Регионално годишно издание на Евростат за 2013 г. Акцент върху развитието на 

селските райони. 
2 Проучване, озаглавено „Международен ден на жените в селските райони 2015 г.“, Тематичен отдел „В“, 

Европейски парламент. 
3  Дауер, Дж. (2015). „Ролята на финансирането в рамките на общата селскостопанска политика за жените 

в селските райони“. Генерална дирекция за парламентарни изследвания, Международен ден на жените в 

селските райони 2015 г. 
4  Европейска комисия (2011 г.), „Селско стопанство и развитие на селските райони. Селскостопански 

икономически доклади на ЕС. Селските райони и стратегията „Европа 2020“ – заетост“, Доклад № 5 – 

ноември 2011 г. 
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З. като има предвид, че постоянното изселване на жените от селските райони има 

негативни последици не само за социалната инфраструктура, например поради 

отпадането на много жени, които са ангажирани с доброволни дейности, но също 

така и за пазара на труда, както и че това изселване може да бъде спряно само ако 

бъде създадена рамка, в която жените да могат да реализират своите лични и 

професионални цели в селските райони; 

И. като има предвид, че насърчаването на равенството между мъжете и жените и на 

недискриминацията е един от принципите, прилагани по отношение на 

европейските структурни и инвестиционни фондове, включително ЕЗФРСР; 

1. отбелязва, че жените в селските райони не са хомогенна група и че техните роли, 

потребности и положение са различни в различните държави членки; счита, 

следователно, че мерките, които се предприемат за подобряване на техните 

житейски и трудови възможности, следва да бъдат разнообразни; изтъква, при все 

това, неравностойния достъп на жените до собственост на земеделска земя; 

отбелязва, че поради този факт жените в селското стопанство често са само членове 

на семейството на собственика, като жените биват класифицирани като съпруги на 

собственици, което съответства на 80,1% от всички съпруги през 2007 г.1, и 

съответно често не разполагат със свои собствени доходи, поради което 

икономическата им независимост не е обезпечена; 

2. изразява съжаление във връзка с неравенството между мъжете и жените в селските 

райони и призовава за това, условията на труд на жените да бъдат подобрени и 

достъпът им до земя да бъде улеснен; 

3. счита, че жените земеделски стопани играят важна роля за запазването на устойчиво 

дребномащабно селско стопанство и следователно техният потенциал за иновации 

следва да бъде подкрепян по-силно чрез стимули за мерки за диверсификация, като 

например преки продажби, селски туризъм, социални услуги и алтернативни грижи; 

изтъква значението на концепцията за диверсифициране на земеделските 

стопанства, включително широкия спектър от свързани с околната среда, 

икономически и културни блага и услуги, тъй като те могат да създадат свързани с 

тях възможности за допълнителни приходи за жените в земеделски стопанства и в 

същото време значително да улеснят равновесието между професионалния и личния 

живот за мъжете и жените; 

4. изразява загриженост във връзка с потенциалното въздействие върху европейското 

селско стопанство, в чиято област има споразумения, по които понастоящем се 

водят преговори, като Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ), Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада (ВИТС) 

или Споразумението за свободна търговия ЕС-Меркосур; 

5. посочва, че насърчаването на равенството между половете е основна цел на ЕС и 

неговите държави членки и че интегрирането на принципа на равенство между 

половете следва във връзка с това да бъде неразделна част от ОСП; призовава 

Комисията да подобри показателите за мониторинг и оценка на ОСП, да установи 

                                                 
1  Европейска комисия (2012), „Селскостопански икономически доклади. Жените в селското стопанство и 

селските райони на ЕС: усилена работа, ниска оценка“, Доклад № 7 – юни 2012 г. 
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„невидимия“ труд на жените и да направи по възможност разбивка на показателите 

по пол; подчертава необходимостта от определяне на цели и задачи въз основа на 

оценка на въздействието върху равенството между половете, от насърчаване на 

устойчиви перспективи за кариера и възможности за платена заетост за жените в 

селското стопанство, както и от подобряване на икономическата ефективност; 

6. подчертава високия процент самостоятелно заети лица в селските райони, с липса 

на подходяща социална закрила, и големия дял на „невидимия“ труд, който засяга 

по-специално жените; поради това призовава държавите членки и регионите със 

законодателни правомощия да подобрят законодателството относно равенството 

между половете на пазара на труда, особено по отношение на заплатите, правата на 

собственост и вземането на решения, както и да гарантират социална сигурност за 

мъжете и жените, работещи в селските райони; 

7. призовава държавите членки към това, да използват по-ефикасно възможностите, 

които могат да се прилагат в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР), за подпомагане на жените земеделски стопани и 

жените в селските райони, и да подкрепят подходящи мерки за опростяване; 

призовава Комисията да предложи нови целенасочени действия, които целят 

оказване на подкрепа за и насърчаване на участието на жените на пазара на труда в 

селските райони, и държавите членки да включат в своите програми за развитие на 

селските райони конкретни подпрограми в подкрепа на предприемачеството сред 

жените, стратегии за създаване на работни места за жени, които ще гарантират 

пенсионни права, политики за насърчаване на представянето на жените в 

политически, икономически и социални форуми в селскостопанския сектор, и 

насърчаването на равни възможности в селските райони; 

8. настоятелно призовава държавите членки да засилят ролята на социалните 

партньори и организациите за социално подпомагане, работещи заедно с органите 

при наблюдението на спазването на трудовото законодателство, борбата с 

недекларирания труд и спазването на социалните стандарти и стандартите за 

безопасност, които насърчават социалната и икономическата интеграция на 

работниците мигранти, включително сезонните работници, мигрантите и 

бежанците; призовава за създаване на механизъм за гарантиране на участието на 

жените във всички нива на процеса; 

9. призовава Комисията да предложи финансиране на подходящо равнище за 

специфична европейска програма за „европейска гаранция за жените в селските 

райони“, като вземе за модел програмата, предназначена за младите хора; 

10. припомня, че площта за земеделска продукция в ЕС намалява всяка година; 

подчертава, че опазването на обработваемите площи е от съществено значение, за 

да се гарантират работни места в селските райони; призовава държавите членки да 

насърчават по-добрия достъп до земя в селски райони с високи равнища на 

безработица, призовава, във връзка с това, към предприемането на действия за 

гарантиране на това, че младите жени земеделски стопани има достъп до кредити и 

имат възможност да участват в управлението на земите; 

11. привлича вниманието към факта, че жените представляват 45% от земеделската 

работна сила; призовава Комисията да преразгледа определението за семейно 
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стопанство, за да улесни техния достъп до обучение и професионални консултации, 

както и до капитали и подпомагане; 

12. призовава Комисията да въведе разпределяне на бюджета от гледна точка на 

половете за финансовата помощ по първия и втория стълб на ОСП; 

13. призовава Комисията, заедно с държавите членки, да подобри условията за жените в 

селските райони и да предостави не само по-специално на жените земеделски 

стопани и жените в селските райони достатъчно информационни материали относно 

възможностите за подпомагане, но също така и достъпа до образование и кредити, 

както и насърчаването на партньорство и широкообхватно, професионално 

консултиране относно диверсификацията, така че тези жени да бъдат насърчени да 

осъществяват активно свои собствени проекти в селските райони; във връзка с това 

отбелязва необходимостта информационни материали да бъдат поместени също 

така на онлайн платформи, за да се даде възможност за по-гъвкав достъп до 

информация за финансиране за жените в селските райони; подчертава, че 

въвеждането на информационни курсове, предназначени за жените, относно 

правилата и изискванията за създаване и управление на дружество може да има 

положително въздействие, тъй като то може да осигури на жените нужната им 

увереност да започнат свой собствен бизнес; 

14. призовава съответните национални, регионални и местни органи да насърчават 

участието на жените в местни групи за действие и развитието на местни 

партньорства по програмата LEADER, както и да гарантират балансираното участие 

на мъже и жени в техните управителни съвети; 

15. изтъква значението на мерките за насърчаване на образованието, професионалното 

обучение и новите квалификации за жени земеделски стопани и жени в селските 

райони, включително чрез насърчаване на по-голям достъп до следдипломна 

квалификация и специализирани курсове за предприемачи и селскостопански 

производители, така че да се осигури дългосрочна заетост в селските райони и да се 

улесни адаптирането към промените в селското стопанство и производството на 

храни; призовава Комисията, във връзка с това, да отчете надлежно, по отношение 

на мерките за подпомагане по линия на втория стълб на ОСП, насърчаването на 

обучението и консултирането за жени в земеделски стопанства, включително 

конкретно обучение за засилване на уменията и конкурентоспособността на жените 

в селското стопанство и за улесняване на техните възможности за официална 

трудова заетост; подчертава значението на консултирането и подкрепата на жените, 

за да им се даде възможност за разработване на иновативни земеделски дейности в 

селските райони, включително предприятия за първично селскостопанско 

производство; 

16. изтъква – наред с другото във връзка с почасовия и дистанционния труд – 

значението на цифровото развитие в селските райони и развитието на всеобхватен 

подход („цифровото село“) и призовава в този контекст към това, програмите по 

втория стълб да се използват в по-голяма степен, за да се улесни започването на 

самостоятелна заетост; изтъква, че подобряването на качеството и достъпността на 

ключови инфраструктури, като транспортни връзки, сигурно снабдяване с енергия и 

надеждни и бързи широколентови технологии, които могат да позволят на 
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висококвалифицирани жени да работят в селските райони (например чрез 

електронен бизнес), както и институции и услуги ежедневно в селските райони са от 

съществено значение, за да могат мъжете и жените да постигнат равновесие между 

професионалния и личния живот, и призовава държавите членки да направят 

селските райони по-мобилни, в тясно сътрудничество с общините и регионите; 

17. подчертава необходимостта от подкрепа и насърчаване на участието на жените 

земеделски производители при вземането на решения; отбелязва, че жените могат 

да допринесат за развитието на своите общности и на селскостопанските 

предприятия; 

18. изтъква, че в селските райони в Европа се наблюдава тенденция към застаряване на 

населението, ниска гъстота на населението, а в някои области – обезлюдяване; 

призовава за предприемане на допълнителни мерки за развитие на условията на 

живот и труд в селските райони, така че жените и техните семейства да бъдат 

мотивирани да останат и да водят успешен живот там; 

19. призовава регионалните фактори с помощта на финансови средства от втория стълб 

да планират програми за повишаване на осведомеността с цел да се изтъкне 

половата неутралност на всички професии, както и да се преодолее все още твърде 

традиционното разпределение на ролите в селското стопанство; 

20. насочва внимание към затрудненията, с които жените земеделски производители се 

сблъскват при получаване на финансиране; отбелязва, че по-добрият достъп до 

капитал за инвестиции е от ключово значение за подобряване на социално-

икономическото положение на жените в селски райони и за подкрепяне на 

предприемачеството сред жените, и призовава държавите-членки да насърчават, 

подкрепят и предоставят достъп за жените земеделски стопани до финансиране и 

специфично обучение, което може да улесни този достъп; 

21. отчита особените предизвикателства по отношение на съчетаването на личния и 

професионалния живот в селското стопанство, както и значението на положението 

на родителите и благоприятната по отношение на семейния живот трудова заетост в 

семейните стопанства; подчертава важната роля на публичните услуги за 

увеличаване на участието на жените на пазара на труда, тъй като тези услуги 

намаляват тежестта за жените, които обикновено прекарват повече време от мъжете 

в грижи за децата и други зависими лица от семейството; призовава държавите 

членки и регионалните и местните правителства да прилагат политики, които ще 

защитават, подобряват и насърчават качествени, достъпни и финансово достъпни 

инфраструктури, съоръжения и услуги за ежедневния живот в селските райони; 

22. призовава държавите членки да подобрят мерките за социално осигуряване и 

правно признаване за жени земеделски производители, за да гарантират, че те се 

ползват със същите права като мъжете, тъй като в много случаи те работят дълги 

часове в семейния бизнес без социално или правно обезпечение; 

23. подчертава необходимостта от поддържане, насърчаване и подкрепяне на 

предприемачески инициативи, сдружения, кооперативи и организации на жените в 

селското стопанство и в селските райони, което ще засили обмена на най-добри 

практики на местно, регионално и национално равнище и ще стимулира достъпа на 
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жените до пазара на труда; подчертава също така значението на разработването на 

бази данни и мрежи за повишаване на информираността за социалното и 

икономическото положение на жените в селските райони. 
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