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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže v mnohých členských štátoch majú ženy z vidieckych oblastí len obmedzený 

prístup na trh práce a relatívne malé sú aj možnosti založenia vlastného podniku 

v poľnohospodárskom sektore; 

B. keďže ženy predstavujú o niečo menej ako 50 % celkovej populácie v produktívnom veku 

vo vidieckych oblastiach EÚ a len približne 45 % celkového ekonomicky činného 

obyvateľstva v roku 20111; keďže v Európe riadia v priemere 29 % 2poľnohospodárskych 

podnikov ženy a podnikanie žien predstavuje zo sociálneho, hospodárskeho 

a environmentálneho hľadiska dôležitý pilier udržateľného rozvoja vo vidieckych 

oblastiach; 

C. keďže hospodárska kríza zasiahla celú Európsku úniu, pričom vidiecke oblasti majú 

obzvlášť ničivú mieru nezamestnanosti, chudoby a vyľudňovania, a postihuje 

predovšetkým ženy; 

D. keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo vidieckych oblastiach je o 10 % väčší ako 

v iných oblastiach a keďže je potrebné venovať viac pozornosti vypracovaniu 

aktualizovaných štatistík o vlastníctve pôdy ženami a pracovných podmienkach žien vo 

vidieckych oblastiach; 

E. keďže podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré vlastnia ženy a ktoré majú prístup 

k pomoci z programov rozvoja vidieka, je nižší ako podiel poľnohospodárskych podnikov 

v EÚ, ktoré prevádzkujú ženy3; 

F. keďže treba dôsledne uplatňovať zásadu rovnakých príležitostí pre mužov a ženy v SPP 

a prístup zohľadňujúci rodové hľadisko treba uplatňovať nielen v SPP, ale aj v politike 

súdržnosti vo vidieckych oblastiach; 

G. keďže v prevažne vidieckych oblastiach EÚ bolo v roku 2009 zamestnaných iba 61 % 

žien vo veku od 20 do 20 rokov4; 

H. keďže neustály exodus žien z vidieckych oblastí má nepriaznivý vplyv nielen na sociálnu 

infraštruktúru, napríklad z dôvodu straty mnohých žien, ktoré sa podieľajú na 

dobrovoľníckej činnosti, ale aj na trh práce, a keďže tento exodus sa môže zastaviť iba 

vytvorením rámca, v ktorom ženy môžu vo vidieckych oblastiach dosiahnuť svoje osobné 

a profesijné ciele; 

I. keďže podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia je jednou zo zásad, ktoré sa 

                                                 
1 Eurostat, 2013. Regionálna ročenka Eurostatu 2013. Pohľad na rozvoj vidieka. 
2  Štúdia „Medzinárodný deň žien na vidieku 2015“, Tematická sekcia C, Európsky parlament. 
3  Dower, J. (2015). Úloha financovania žien na vidieku v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. EPRS, 

International Day of Rural Women 2015 (Medzinárodný deň žien na vidieku v roku 2015). 
4  Európska komisia (2011), Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Poľnohospodársky ekonomický prehľad EÚ. 

Vidiecke oblasti a stratégia Európa 2020 – zamestnanosť, správa č. 5 – november 2011. 
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vzťahujú na EŠIF vrátane EPFRV; 

1. konštatuje, že vidiecke ženy nie sú homogénnou skupinou a že ich úlohy a potreby sú 

rozdielne, ako aj ich situácia v jednotlivých členských štátoch; preto sa domnieva, že 

opatrenia prijaté s cieľom zlepšiť ich životné príležitosti a vyhliadky na zamestnanie by 

mali byť rôzne; zdôrazňuje však nerovný prístup žien k vlastníctvu poľnohospodárskej 

pôdy; keďže ženy v poľnohospodárskych podnikoch sú často iba rodinnými príslušníkmi 

vlastníkov, sú klasifikované ako manželky majiteľa poľnohospodárskeho podniku 

a predstavujú 80,1 % všetkých manželských partnerov v roku 20071, a preto často nemajú 

vlastné príjmy, takže ich ekonomická nezávislosť nie je zaručená; 

2. vyjadruje poľutovanie nad rodovými rozdielmi vo vidieckych oblastiach a žiada, aby sa 

zlepšili pracovné podmienky žien a aby sa uľahčil ich prístup k pôde; 

3. domnieva sa, že poľnohospodárky zohrávajú významnú úlohu, pokiaľ ide o zachovanie 

perspektívneho rodinného poľnohospodárstva, a preto by sa ich inovačná schopnosť mala 

posilniť prostredníctvom pomoci na diverzifikačné opatrenia, ako sú priamy marketing, 

dovolenky na gazdovskom dvore, sociálne a opatrovateľské služby; zdôrazňuje význam 

pojmu poľnohospodárskej diverzifikácie vrátane širokého spektra ekologických, 

ekonomických a kultúrnych tovarov a služieb, pretože by mohli vytvárať priestor pre 

doplnkový príjem žien na farmách a súčasne výrazne uľahčiť vyváženosť pracovného 

a súkromného života mužov a žien; 

4. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o potenciálny vplyv dohôd, o ktorých sa v súčasnosti 

rokuje, ako je Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP), komplexná 

hospodárska a obchodná dohoda s Kanadou (CETA) a dohoda o voľnom obchode medzi 

EÚ a Mercosurom, na európske poľnohospodárstvo; 

5. poukazuje na to, že rodová rovnosť je kľúčovým cieľom EÚ a jej členských štátov a že 

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by malo byť neoddeliteľnou súčasťou SPP; 

vyzýva Komisiu, aby zlepšila monitorovacie a hodnotiace ukazovatele SPP na 

identifikáciu „neviditeľnej“ práce žien a ukazovatele podľa možnosti rozčleňovala podľa 

pohlavia; zdôrazňuje potrebu stanoviť ciele a zámery vychádzajúce z posudzovania 

rodového vplyvu ako prostriedok na podporu udržateľných vyhliadok a príležitostí na 

platené zamestnanie pre ženy v poľnohospodárstve a posilnenie hospodárskej účinnosti; 

6. zdôrazňuje vysoký podiel samostatne zárobkovo činných osôb vo vidieckych oblastiach 

s nedostatkom primeranej sociálnej ochrany a vysoký podiel „neviditeľnej“ práce, ktorý sa 

týka najmä ženy; vyzýva preto členské štáty a regióny s legislatívnymi právomocami, aby 

zlepšili právne predpisy týkajúce sa rodovej rovnosti na trhu práce, najmä pokiaľ ide 

o mzdy, vlastnícke práva a rozhodovanie, a aby zaručili sociálne zabezpečenie pre mužov, 

ako aj ženy, ktorí pracujú vo vidieckych oblastiach; 

7. vyzýva členské štáty, aby účinnejšie využívali možnosti podpory poľnohospodárok a žien 

vo vidieckych oblastiach v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka (EPFRV) a aby podporovali relevantné opatrenia na zjednodušenie; vyzýva 

Komisiu, aby navrhla nové cielené akcie zamerané na podporu a povzbudzovanie účasti 

                                                 
1  Európska komisia (2012), Agricultural Economic Briefs (Poľnohospodársky ekonomický prehľad). Ženy v 

poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach EÚ: tvrdá práca, nedostatočné zviditeľnenie, správa č. 7 – jún 2012. 
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žien na trhu práce vo vidieckych oblastiach, a členské štáty, aby do svojich programov 

rozvoja vidieka zaradili špecifické podprogramy na podporu podnikania žien, stratégie, 

ktorými sa vytvoria pracovné miesta pre ženy, ktoré zaistia nárok na dôchodok, politiky 

na podporu zastúpenia žien na politických, ekonomických a sociálnych fórach 

v poľnohospodárskom sektore, a presadzovanie rovnakých príležitostí vo vidieckych 

oblastiach; 

8. naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili úlohu sociálnych partnerov a organizácií 

sociálnej starostlivosti, ktorí spolupracujú s orgánmi pri monitorovaní dodržiavania 

pracovnoprávnych predpisov, v boji proti neprihlásenej práci a pri monitorovaní 

dodržiavania noriem sociálnej starostlivosti a bezpečnostných noriem, ktoré podporujú 

sociálnu a ekonomickú integráciu migrujúcich pracovníkov vrátane sezónnych 

pracovníkov, migrantov a utečencov; žiada, aby sa zaviedli opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby sa ženy mohli zúčastňovať na všetkých úrovniach procesu; 

9. vyzýva Komisiu, aby navrhla spôsoby na primerané financovanie osobitného programu 

EÚ vo forme tzv. európskej záruky pre ženy z vidieckych oblastí, vytvorenej podľa vzoru 

európskej záruky pre mladých ľudí; 

10. poukazuje na to, že rozloha poľnohospodárskej pôdy sa v EÚ z roka na rok znižuje; 

zdôrazňuje, že je nevyhnutné zachovať ornú pôdu s cieľom zaručiť pracovné miesta vo 

vidieckych oblastiach; vyzýva členské štáty, aby podporovali lepší prístup k pôde 

v oblastiach s vysokou úrovňou vidieckej nezamestnanosti, a v tejto súvislosti na prijatie 

opatrení s cieľom zabezpečiť, aby mladé poľnohospodárky mali prístup k úverom a boli 

schopné podieľať sa na hospodárení s pôdou; 

11. upozorňuje na skutočnosť, že 45 % pracovných síl v poľnohospodárstve sú ženy; vyzýva 

Komisiu, aby zrevidovala vymedzenie rodinného poľnohospodárskeho podniku, uľahčila 

ich prístup k odbornej príprave a odbornému poradenstvu, ako aj ku kapitálu a ziskom; 

12. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala rodové rozpočtovanie na finančnú pomoc v rámci 

prvého a druhého piliera SPP; 

13. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi zlepšila podmienky pre ženy vo vidieckych 

oblastiach a poskytovala nielen primerané informačné materiály o možnostiach podpory 

osobitne zamerané na poľnohospodárky a ženy vo vidieckych oblastiach, ale aj prístup 

k vzdelávaniu a úverom, a rovnako podporovala zakladanie združení a poskytovanie 

komplexného odborného poradenstva v oblasti diverzifikácie, aby sa dotknuté ženy 

povzbudili k aktívnej realizácii vlastných projektov vo vidieckych oblastiach; v tejto 

súvislosti poukazuje na to, že je potrebné, aby platformy on-line sprístupňovali 

informačné materiály s cieľom poskytnúť ženám vo vidieckych oblastiach flexibilný 

prístup k informáciám o grantoch; zdôrazňuje, že zavedenie informačných kurzov 

o pravidlách a požiadavkách na založenie a riadenie podniku, ktoré by boli určené ženám, 

môže mať pozitívny vplyv, pretože môže dodať ženám odvahu, ktorú potrebujú pri 

zakladaní vlastných podnikov; 

14. vyzýva príslušné vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby podporili účasť žien 

v miestnych akčných skupinách a rozvoj miestnych partnerstiev v rámci programu Leader 

a zabezpečili rodovo vyváženú účasť v ich správnych radách; 
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15. zdôrazňuje význam opatrení na podporu vzdelávania, odbornej prípravy a nových 

kvalifikácií pre poľnohospodárky a ženy vo vidieckych oblastiach vrátane podpory 

lepšieho prístupu k postgraduálnemu vzdelávaniu a špecializovaným kurzom pre 

podnikateľov a poľnohospodárskych výrobcov, a to v záujme zabezpečenia dlhodobej 

zamestnanosti vo vidieckych oblastiach a uľahčenia adaptácie na zmeny 

v poľnohospodárstve a produkcii potravín; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

venovala náležitú pozornosť, pokiaľ ide o podporné opatrenia v rámci druhého piliera 

SPP, podpore vzdelávania a poradenstva pre ženy na farmách vrátane špecifického 

vzdelávania s cieľom zlepšiť schopnosti žien a konkurencieschopnosť 

v poľnohospodárstve a uľahčiť ich formálne pracovné príležitosti; zdôrazňuje význam 

poradenstva a podpory žien s cieľom umožniť im rozvíjať inovačné poľnohospodárske 

činnosti vo vidieckych oblastiach vrátane poľnohospodárskej prvovýroby; 

16. zdôrazňuje – okrem iného s ohľadom na čiastočný úväzok a prácu na diaľku – dôležitosť 

digitálneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a rozvoj komplexného prístupu („digitálna 

obec“), a v tejto súvislosti vyzýva na väčšie využívanie programov v rámci druhého 

piliera s cieľom uľahčiť začínanie samostatnej zárobkovej činnosti; zdôrazňuje, že 

zlepšenie kvality a dostupnosti základnej infraštruktúry, ako sú dopravné spoje, bezpečné 

dodávky energie a spoľahlivé a rýchle širokopásmové technológie, ktoré môžu umožniť 

vysoko kvalifikovaným ženám prácu vo vidieckych oblastiach (napríklad prostredníctvom 

e-podnikania), a inštitúcií dôležitých pre každodenný život a služieb vo vidieckych 

oblastiach je nevyhnutné na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným 

životom mužov a žien, a vyzýva členské štáty, aby prijali mobilné prístupy k rozvoju 

vidieka v úzkej spolupráci s obcami a regiónmi; 

17. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať a presadzovať účasť poľnohospodárok na 

rozhodovacom procese; poukazuje na to, že ženy môžu prispieť k rozvoju svojich komunít 

a poľnohospodárskych podnikov; 

18. zdôrazňuje, že vo vidieckych oblastiach v Európe dochádza k starnutiu obyvateľstva, 

nízkej hustote obyvateľstva a v niektorých oblastiach k vyľudňovaniu; požaduje ďalšie 

opatrenia na vytvorenie životných a pracovných podmienok vo vidieckych oblastiach, 

ktoré poskytnú ženám a ich rodinám dôvody na to, aby tam zostali a viedli úspešný život; 

19. vyzýva regionálne subjekty, aby využívajúc finančné prostriedky z druhého piliera 

uskutočňovali programy na zvyšovanie informovanosti s cieľom zdôrazniť rodovú 

neutralitu vo všetkých profesiách a prekonať pretrvávajúce veľmi tradičné rozdelenie úloh 

v poľnohospodárstve; 

20. upozorňuje na ťažkosti, s ktorými sa poľnohospodárky stretávajú pri získavaní 

financovania; poznamenáva, že lepší prístup k investičnému kapitálu je rozhodujúci pre 

zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie žien vo vidieckych oblastiach a podporu 

podnikania žien, a vyzýva členské štáty, aby rozvíjali, podporovali, a zabezpečovali 

prístup žien pracujúcich v poľnohospodárstve k zdrojom financovania a špecifickému 

odbornému vzdelávaniu, ktoré môže uľahčiť dostupnosť kapitálu; 

21. je si vedomý existencie špecifických problémov, pokiaľ ide o zlučiteľnosť súkromného 

a pracovného života na farmách, a významu situácie rodičov a zamestnaneckého 

prostredia z hľadiska vplyvu na rodinu na rodinných farmách; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 

verejných služieb pri zvyšovaní účasti žien na trhu práce, keďže tieto služby znižujú záťaž 
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žien, ktoré zvyčajne trávia viac času než muži starostlivosťou o deti a iné závislé osoby; 

vyzýva členské štáty a regionálne a miestne samosprávy, aby uplatňovali politiky, ktoré 

budú chrániť, modernizovať a podporovať kvalitnú a dostupnú infraštruktúru, zariadenia 

a služby pre každodenný život vo vidieckych oblastiach; 

22. vyzýva členské štáty, aby zlepšili systémy sociálneho zabezpečenia a opatrenia právneho 

uznania poľnohospodárok s cieľom zabezpečiť, aby mali rovnaké práva ako muži, pretože 

často dlhé hodiny pracujú pre rodinný podnik bez sociálneho zabezpečenia alebo právnej 

ochrany; 

23. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať, povzbudzovať a podporovať podnikateľské 

iniciatívy, združenia, družstvá a organizácie žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych 

oblastiach, ktoré budú podporovať výmenu osvedčených postupov na miestnej, 

regionálnej a národnej úrovni a stimulovať prístup žien na trh práce; okrem toho 

zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať informačné centrá a siete s cieľom zvýšiť 

informovanosť o sociálnej a hospodárskej situácii žien vo vidieckych oblastiach. 
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