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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že je nezbytné uznat významnou úlohu žen v zemědělství různých zemí EU 
jak v prvovýrobě, tak při diverzifikaci ekonomických činností na statku a na venkově 
obecně; upozorňuje na chudobu a izolaci žen v některých venkovských oblastech, trvá na 
nutnosti účinných opatření, která ženám zajistí rovnost příležitostí, což musí být hlavním 
cílem všech nástrojů společné zemědělské politiky (SZP) a dalších příslušných politik 
Společenství;

2. domnívá se, že je třeba plně využívat veškerých možností politiky rozvoje venkova 
a politiky soudržnosti s cílem podporovat rovnost mužů a žen, včetně programů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů, a zajistit, aby zastoupení žen ve venkovských 
oblastech, pokud jde o přidělování těchto podpor, bylo rovnoprávné;

3. zdůrazňuje, že v zemědělství ženy často odvádějí značnou část práce coby rodinné 
pracovní síly; domnívá se, že tento druh práce je možné odpovídajícím způsobem 
zaznamenat také ve statistikách zaměstnanosti na venkově a zohlednit v politice rozvoje 
venkova; domnívá se také, že by členské státy měly usilovat o to, aby tyto ženy měly 
přístup k systémům starobního důchodu;

4. zdůrazňuje, že i když se za hlavní cíle prováděcích nařízení strukturálních fondů 
a programů pro rozvoj venkova považuje odstraňování nerovností a podpora rovných 
příležitostí, ženy pracující v zemědělství se v praxi pouze minimálně podílí na určování 
a využívání možností, které jim fondy a programy nabízejí; vyzývá proto Komisi, aby 
zajistila, že posílení úlohy žen pracujících v zemědělství bude při postupech schvalování 
příslušných projektů věnována náležitá pozornost a bude jim umožněna aktivní účast 
sdružení a svazů venkovských žen i dalších organizací, jejichž členkami jsou ženy 
z venkova, při navrhování těchto programů a kritérií hodnocení, které se používají při 
různých výběrových řízeních;

5. vítá iniciativu Komise začlenit do nařízení (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) zvláštní článek o rovnosti žen a mužů a odstranění diskriminace (článek 8); je 
však toho názoru, že integrace politiky rovnosti a monitorování jejího provádění musí být 
zajištěny ve veškeré legislativě vztahující se k zemědělství; připomíná usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 3. července 2003 o ženách ve venkovských oblastech
přijaté v rámci hodnocení SZP v polovině období1, v němž EP navrhl, aby bylo do 
generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise začleněno oddělení, které by
odpovídalo za zapracování hlediska rovnosti žen a mužů do všech příslušných právních 
předpisů a opatření;

6. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit právní postavení žen, které pracují v zemědělství, ať už jde 
o sociální zabezpečení, ke kterému by všechny ženy měly mít zajištěný přímý přístup, 

  
1 Úř. věst. C 74 E, 24.3.2004, s. 882.
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nebo o úlohu žen v samotných zemědělských podnicích se zvláštním důrazem na 
spoluvlastnictví rodinných podniků, dostupnost úvěrů a zajištění práv žen v oblasti 
dědického práva;

7. připomíná v této souvislosti své usnesení ze dne 8. ledna 1997 o situaci spolupracujících 
manželů a manželek osob samostatně výdělečně činných (A4-0005/97), v němž žádal 
zlepšení situace spolupracujících manželských partnerů v zemědělství prostřednictvím 
posílení směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti 
zemědělství, a o ochraně samostatně výdělečně činných žen v průběhu těhotenství 
a mateřství; k tomuto zlepšení má dojít vytvořením právního statutu pro spolupracující 
manželské partnery, který předpokládá mimo jiné povinnost registrace, jejímž 
prostřednictvím by tito partneři přestali být „neviditelnými pracovníky“, ale byli by 
součástí systému sociálního zabezpečení a měli by tudíž právo na sociální zabezpečení 
pro případ onemocnění, invalidity či nehody a také nárok na starobní důchod;

8. poukazuje na to, že ženy často pracují v rodinném zemědělském podniku coby
„spolupracující partnerky“, což s sebou může přinášet určité finanční a právní problémy 
v případě rozvodu, přístupu k sociálnímu zabezpečení, nemocenské nebo mateřské 
dovolené a při získávání nároků na důchod;

9. za zásadní považuje zlepšení kvality života žen, které žijí ve venkovských oblastech, a to 
zlepšením jejich přístupu ke vzdělání, odborné přípravě, celoživotnímu vzdělávání, 
novým mediálním infrastrukturám, dostupnosti účinných a přiměřených služeb místních 
zdravotnických zařízení, infrastruktur a zařízení pro děti a rodiny, zejména jeslí, školek 
a škol, kulturních středisek a místních nákupních středisek;

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly ženy zastoupeny v zájmových organizacích zemědělců 
a aby byl podporován rozvoj sítí ženských organizací a význam žen v místních skupinách 
zapojených do provádění zemědělských programů a do různých činností spojených 
s rozvojem venkova;

11. zdůrazňuje, že v zájmu zlepšení rovných příležitostí pro ženy ve venkovských oblastech je 
třeba posilovat úlohu žen jak v rámci zemědělské činnosti, tak v dalších hospodářských 
činnostech, včetně ochrany multifunkční povahy zemědělství;

12. domnívá se, že je třeba získat více informací o ženách z venkovských oblastí podporou 
studií situace těchto žen a dopadů politiky rovnosti pohlaví na rozvoj venkova a podporou 
konání seminářů a kongresů na evropské úrovni s cílem vzdělávat a informovat ženy 
z těchto oblastí, přičemž by tyto akce byly zaměřeny zejména na podporu zaměstnanosti 
a samostatné výdělečné činnosti a kromě toho by umožnily výměnu názorů v souvislosti 
se schůzemi mezinárodních organizací, které se problémem venkovských žen zabývají;

13. pokládá za nutné, aby ženy byly zastoupeny v kolektivních orgánech sdružujících 
zemědělce na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství a aby jejich stanovy byly
odpovídajícím způsobem upraveny; je přesvědčen, že takové zohledňování hlediska 
rovnosti pohlaví výrazně přispěje k utváření stanovisek a koncepci politik;

14. vítá v této souvislosti projekty ESF/EQUAL, které nyní probíhají v některých členských 
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státech s cílem posoudit problémy partnerů pracujících v rodinných zemědělských 
podnicích, a těší se na představení výsledků těchto projektů;

15. konstatuje, že existují značné nedostatky v zemědělských statistikách, pokud jde 
o rozlišování mezi muži a ženami, a vyzývá Komisi, aby tyto nedostatky napravila
a zajistila odstranění diskriminujících a zkreslujících prvků při získávání údajů tím, že 
odstraní zvyk uvádět ženy, které ve skutečnosti pracují v zemědělství v rubrice „ženy v 
domácnosti“;

16. vyzdvihuje nutnost většího ocenění práce vykonávané ženami, zejména 
přistěhovalkyněmi, které nejsou součástí rodinného zemědělského podniku jako takového 
a nabízejí svou pracovní sílu při polních pracích, a jsou tudíž zranitelnější jakožto ženy 
v zemědělském prostředí;

17. dále lituje, že činnost partnerů pracujících v rodinných zemědělských podnicích není 
v oficiálních statistikách často zaznamenána, a vyzývá Komisi a EUROSTAT, aby ve 
svých analýzách tuto významnou kategorii zohlednily;
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