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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Счита за жизнено важно да се признае съществената роля, която играят жените в 
селското стопанство в различните държави на Европейския съюз, както в 
основното производство, така и при диверсификацията на икономическите 
дейности в селските предприятия; обръща внимание на високите степени на 
бедност и изолация на жените в някои селски райони, което подчертава 
необходимостта от ефективни мерки, с цел да се гарантират равните възможности 
за жените, които трябва да бъдат основна цел във всичките инструменти на общата 
селскостопанска политика и други относими общностни политики;

2. Счита, че трябва напълно да се използват всички възможности, предложени от 
политиката за развитие на селските райони и политиката за сближаване, с цел да се 
насърчи равенството между мъжете и жените, като се включват програми, 
финансирани съвместно от структурните фондове, които да гарантират, че жените в 
селските райони са равноправно представени по отношение на предоставената 
помощ;

3. Подчертава, че жените в селското стопанство често извършват значителна част от 
работата като неплатени семейни работници; счита, че това подпомагане трябва да 
бъде съответно включено и в статистиките за заетостта в селските области и да се 
вземе предвид в политиката за развитие на селските райони; държавите-членки 
трябва да въздействат за получаване от тези жени на достъп до системите за 
осигуровка за старост;

4. Подчертава, че, въпреки че премахването на неравенството и насърчаването на 
равните възможности се считат за основни цели на регламентите по прилагането на 
структурните фондове и програмите за развитие на селските райони, на практика 
участието на жените-селскостопански производители в определянето и 
използването на предоставените им възможности е минимално; поради тази 
причина призовава Комисията да гарантира, че се обръща необходимото внимание 
на засилването на ролята на жените-земеделски производители в процедурите по 
одобрение на значимите проекти, като се дава възможност за активно участие на 
сдружения и съюзи на селските жени, както и на други организации, в които 
членуват жени от селските райони, в изработването на тези програми и на 
критериите за оценка, които се използват при отделните покани за участие в търг;

5. Поздравява инициативата на Комисията да включи специален член, отнасящ се до 
равенството между мъжете и жените и премахването на дискриминацията (член 8), 
в Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
въпреки това смята, че трябва да се гарантира интеграцията на политиката за 
равенство и нейното транспониране в текстовете на общото законодателство, 
засягащи икономиката на земеделието; напомня, че в своята резолюция от 3 юли 
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2003 г. за жените в селските райони на Европейския съюз в рамките на междинната 
оценка на Общата селскостопанска политика1 Европейският парламент е призовал 
Комисията да създаде в ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ отдел, 
отговорен за включването на свързани с пола аспекти във всички съответни 
нормативни актове и мерки;

6. Подчертава необходимостта да се подобри правният статут на жените в селското 
стопанство както по отношение на социалната сигурност, като им се гарантира 
пряк достъп, така и по отношение на тяхната роля в самите селски стопанства, с 
особен акцент върху съсобствеността във фамилните предприятия,  достъпа до 
кредити, както и техните права по отношение на законодателството, уреждащо 
наследствата;

7. Посочва в тази връзка своята резолюция от 8 януари 1997 г. относно положението 
на подпомагащите съпрузи на самостоятелно заети лица (A4-0005/97), в която се 
изисква подобряване на положението на подпомагащите съпрузи в селското 
стопанство, чрез придаване на по-строг характер на Директива 86/613/ЕИО на 
Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане на принципа на равното третиране на 
мъжете и жените, извършващи дейности в качеството си на самостоятелно заети 
лица, включително в сектора на земеделието, както и за защита на самостоятелно 
заетите жени по време на бременност и майчинство, като това трябва да се извърши 
чрез създаване на правен статут на подпомагащите съпрузи, който да предвижда 
между другото задължителна регистрация за подпомагащите съпрузи, за да не 
извършват последните "невидима" работа, а да бъдат членове на система за 
социално осигуряване и в случай на заболяване, при инвалидност и при злополуки, 
както и при пенсиониране, да могат да претендират за застрахователни 
обезщетения;

8. Посочва, че в едно селскостопанско предприятие жените често работят като 
„подпомагащи партньори“, което може да доведе до специфични финансови и 
правни проблеми в случай на развод, за достъпа до социално осигуряване, отпуск 
по болест и майчинство и при придобиване право на пенсия;

9. Счита за жизнено важно да се подобри качеството на живот на жените, които 
живеят в селските райони, като им се гарантира пряк достъп до образование и 
професионално обучение, обучение през целия живот, до новите медийни 
инфраструктури, ефикасни и подходящи обществени здравни услуги, както и 
инфраструктура и съоръжения за деца и семейства, по-специално местни ясли, 
детски градини, училища, културни центрове и пазари;

10. Подчертава значението на насърчаването на участието на жените в организациите 
по интереси на земеделските производители и на развитието на мрежи от 
организации на жени и засилването на ролята на жените в местни групи, участващи 
в прилагането на програми, свързани със селското стопанство, и различните 
дейности, свързани с развитието на селските райони;

11. Подчертава, че подобряването на равните възможности за  жените в селските 
  

1 ОВ С 74 Е, 24.3.2004 г., стр. 882.
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райони предполага по-силно насърчаване на ролята им както в рамките на 
селскостопанската дейност, така и в други области на стопанската дейност, при 
което трябва да се запази многофункционалният характер на селското стопанство;

12. Счита за необходимо да се обогатява  информацията относно жените от селските 
области чрез насърчаване на изследвания за положението на тези жени и влиянието 
на политиката за равнопоставеност на половете в развитието на селските райони, 
както и чрез насърчаване на организирането на заседания и конгреси на европейско 
равнище, за да образова и информира жените от тези райони, при което тези 
мероприятия са насочени специално към насърчаване на заетостта и на 
самостоятелната заетост и освен това дават възможност за обмен на критерии 
относно заседанията на международните организации, в които се разглеждат 
проблемите на селските жени;

13. Счита за необходимо представянето на жените в земеделските кооперации както на 
национално равнище, така и в Общността и съответното приспособяване на техния 
статут; освен това изразява убеждение, че по този начин се насърчава зачитането 
на аспекта на равнопоставеност на половете при разпределяне на работните места и 
на концепцията за политиките;

14. Приветства в тази връзка проектите ESF/EQUAL, които в момента действат в някои 
от държавите-членки и които се опитват да вземат под внимание проблемите на 
жените в качеството им на  подпомагащи партньори и очаква да бъдат представени 
резултатите от тези проекти;

15. Взима предвид наличието на големи пропуски в статистиката за селското 
стопанство по отношение на разграничаването между мъже и жени и призовава 
Комисията да отстрани тези пропуски и да гарантира прекратяване на 
дискриминационното изопачаване при събиране на данни, като се преустанови 
практиката заетите в селското стопанство жени да се класифицират като 
"домакини";

16. Подчертава необходимостта от по-голямо признание на полската работа, 
извършвана от несемейни работнички, и особено от имигрантки, тъй като те най-
много страдат от трудностите, на които са изложени жените в селското стопанство;

17. Освен това съжалява, че дейностите на жените - подпомагащи партньори често не 
намират израз в официалните статистики и призовава комисията и ЕВРОСТАТ да 
взимат под внимание тази важна група в своите анализи.
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