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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anser det for afgørende at anerkende den vigtige rolle, som kvinder i landbruget spiller i 
de forskellige lande i EU både i primærproduktionen og med hensyn til diversificeringen 
af de økonomiske aktiviteter på bedrifterne og i landdistrikterne; henleder 
opmærksomheden på den store fattigdom og isolation, som kvinder i visse landdistrikter 
er ramt af; understreger behovet for effektive foranstaltninger til sikring af lige 
muligheder for kvinder, hvilket bør være et centralt mål i alle de instrumenter, der indgår 
i den fælles landbrugspolitik og i andre relevante fællesskabspolitikker;

2. mener, at alle de muligheder, der ligger i politikken for udvikling af landdistrikterne og i 
samhørighedspolitikken, bør udnyttes fuldt ud for at fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder, herunder programmer, der medfinansieres af strukturfondene; mener, at det bør 
sikres, at kvinder i landdistrikterne inddrages på lige fod i forbindelse med tildeling af 
støtte;

3. understreger, at kvinder i landbruget ofte som medhjælpende familiemedlemmer udfører 
en væsentlig del af arbejdet; mener, at dette arbejde på tilsvarende vis også bør optræde i 
statistikkerne over beskæftigelsen i landdistrikterne, og at der bør tages hensyn dertil i 
politikken for udvikling af landdistrikter; mener, at medlemsstaterne bør gøre en indsats 
for at sikre, at disse kvinder får adgang til alderspensionsordninger;

4. understreger, at fjernelse af uligheder og fremme af lige muligheder ganske vist betragtes 
som grundlæggende målsætninger for gennemførelsesbestemmelserne for 
strukturfondene og programmerne for udvikling af landdistrikterne, men at kvindelige 
landbrugere i praksis alt for sjældent medvirker til at udforme og udnytte de muligheder, 
de har; opfordrer på den baggrund Kommissionen til at sikre, at der i 
godkendelsesprocedurerne for de pågældende projekter lægges behørig vægt på at styrke 
kvindelige landbrugeres rolle og at give landbokvinders sammenslutninger og foreninger, 
såvel som andre forbund, der samler kvinder i landdistrikterne, mulighed for at deltage 
aktivt i programmernes udformning og i fastlæggelsen af de bedømmelseskriterier, som 
anvendes i forbindelse med de forskellige indkaldelser af interessetilkendegivelser;

5. glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til, at der i forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (artikel 8) 
indarbejdes en særlig artikel om ligestilling mellem kvinder og mænd og afskaffelse af 
forskelsbehandling; er i den forbindelse ikke desto mindre af den opfattelse, at der bør 
tages skridt til at sikre, at ligestillingspolitikken integreres i al lovgivning med relevans 
for landbruget, og at gennemførelsen heraf overvåges; minder om Europa-Parlamentets
beslutning af 3. juli 2003 om kvinder i EU's landdistrikter med henblik på 
midtvejsrevisionen af den fælles landbrugspolitik, hvori der blev opfordret til oprettelse 
af en enhed i Generaldirektoratet for Landbrug, hvis hovedopgave skal være at indføre 
instrumenter for integration af ligestillingsaspektet i alle relevante retsakter og politikker;
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6. understreger behovet for at forbedre den retlige status for kvinder, der arbejder i 
landbruget, både med hensyn til social sikring, som de alle skal have direkte adgang til, 
og i relation til deres rolle på selve bedrifterne, idet der lægges særlig vægt på 
medejerforholdet i familiebedrifter, deres adgang til lån og deres rettigheder i henhold til 
arvelovgivningen;

7. minder i den forbindelse om sin beslutning af 8. januar 1997 om medhjælpende 
ægtefæller (A4-0005/97), hvori det opfordrede til en forbedring af forholdene for 
medhjælpende ægtefæller inden for landbruget gennem en styrkelse af Rådets direktiv 
86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af 
kvinder og mænd i selvstændige erhverv, herunder landbrugserhvervet, samt om 
beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel ved at 
give medhjælpende ægtefæller retlig status, bl.a. gennem krav om registrering af 
medhjælpende ægtefæller for dermed at gøre dem synlige som arbejdstagere og give dem 
mulighed for at blive en del af velfærdssystemet og være forsikret mod sygdom, 
invaliditet, ulykke og alderdom;

8. påpeger, at kvinder oftest som medarbejdende partnere deltager aktivt i bedriftens 
arbejde, hvilket kan medføre særlige finansielle og juridiske problemer i tilfælde af 
skilsmisse, i forbindelse med adgang til social sikring, syge- og barselsorlov og optjening 
af pensionsrettigheder;

9. finder det afgørende at forbedre livskvaliteten for kvinder, der bor i landdistrikter, og at 
gøre det lettere for dem at få adgang til almen og faglig uddannelse, livslang læring, de 
nye medieinfrastrukturer, effektive og hensigtsmæssige lokale offentlige 
sundhedstjenester samt infrastrukturer og faciliteter for børn og familier, navnlig lokale 
vuggestuer, børnehaver, skoler, kulturcentre og let tilgængelige markeder; 

10. understreger, at det er vigtigt at fremme kvinders deltagelse i landbrugets 
interesseorganisationer og opbygningen af netværk af kvindeorganisationer og at gøre 
kvinder mere synlige i de lokale grupper, der er med til at gennemføre 
landbrugsprogrammerne og de forskellige aktiviteter, der iværksættes for at udvikle 
landdistrikterne;

11. understreger, at en forbedring af lige muligheder for kvinder i landdistrikterne 
forudsætter en styrkelse af deres rolle, ikke alene inden for landbruget, men også inden 
for andre økonomiske aktiviteter, herunder også beskyttelse af landbrugets 
multifunktionelle karakter;

12. mener, at det er nødvendigt, at der stilles flere oplysninger til rådighed om kvinder i 
landdistrikterne via fremme af undersøgelser om landbokvindernes situation og 
indvirkningen af ligestillingspolitikken på udviklingen i landdistrikterne og gennem 
tilrettelæggelse på EU-plan af seminarer og konferencer, som tager sigte på at uddanne 
og oplyse kvinderne i disse områder, og som navnlig skal fremme beskæftigelsen og 
selvstændig virksomhed og desuden gøre det muligt at udveksle synspunkter vedrørende 
møder, der afholdes i internationale organisationer, og som vedrører landbokvindernes 
forhold;

13. mener, at det er væsentligt, at kvinder er repræsenteret i landbrugsorganisationerne både 
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på nationalt plan og på EU-plan, og at organisationernes vedtægter ændres i 
overensstemmelse hermed; er overbevist om, at man således i væsentlig grad vil kunne 
fremme medtagelsen af ligestillingsaspektet i udformningen af synspunkter og politiske 
strategier;

14. glæder sig i den forbindelse over ESF/EQUAL-projekterne, som i øjeblikket kører i en 
række medlemsstater for at kortlægge medhjælpende partneres problemer, og ser frem til, 
at resultaterne af disse projekter forelægges;

15. fastslår, at der er store huller i landbrugsstatistikkerne, hvad angår differentiering mellem 
kvinder og mænd; opfordrer Kommissionen til at udfylde disse huller og sikre, at 
diskriminerende skævheder i forbindelse med indsamlingen af data fjernes, idet det 
navnlig skal undgås, at kvinder, som reelt arbejder i landbruget, opføres under rubrikken 
"hjemmegående";

16. understreger, at det arbejde, som kvinder og navnlig indvandrerkvinder, som ikke hører 
til familien på bedriften, udfører på markerne, må tillægges større betydning, da disse 
kvinder lider mest under de vanskeligheder, som kvinder i landbruget konfronteres med;

17. beklager desuden, at den medhjælpende partners arbejde ofte ikke fremgår af de officielle 
statistikker, og opfordrer Kommissionen og Eurostat til også at inddrage denne store
gruppe i deres analyser.
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