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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί θεμελιώδες να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος των γυναικών στη γεωργία 
των διαφόρων χωρών της ΕΕ τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στη 
διαφοροποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις· εφιστά την 
προσοχή στην ένδεια και την απομόνωση των γυναικών σε ορισμένες ζώνες της 
υπαίθρου και επιμένει στην ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων που θα 
εξασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών για τις γυναίκες, που πρέπει να αποτελεί κεντρικό 
στόχο όλων των μέσων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) καθώς και των άλλων 
συναφών κοινοτικών πολιτικών·

2. θεωρεί ότι για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες της πολιτικής για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου και της πολιτικής για τη συνοχή, των προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία συμπεριλαμβανομένων, για να 
εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών θα συμμετέχουν ισότιμα στις 
χορηγούμενες βοήθειες·

3. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες ως συμμετέχουσες σύζυγοι συχνά εκτελούν ουσιαστικό 
μέρος της εργασίας στη γεωργία· θεωρεί ότι η συμβολή τους αυτή πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στις στατιστικές για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και 
να λαμβάνεται υπόψη στην πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου· τα κράτη μέλη 
πρέπει να θέσουν ως στόχο να δοθεί στις γυναίκες αυτές πρόσβαση στα συστήματα 
ασφάλισης γήρατος·

4. υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η εξάλειψη των ανισοτήτων και η προώθηση 
της ισότητας ευκαιριών θεωρούνται βασικοί στόχοι των κανονισμών λειτουργίας των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, στην 
πράξη η συμμετοχή των γυναικών γεωργών στον καθορισμό και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που τους προσφέρονται είναι ελάχιστη· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει όπως, κατά τις διαδικασίες έγκρισης των σχετικών 
προγραμμάτων, θα δοθεί η δέουσα προσοχή στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών 
γεωργών και καταστεί δυνατή η ενεργός συμμετοχή ενώσεων και συλλόγων γυναικών 
γεωργών, καθώς και άλλων φορέων γυναικών των αγροτικών περιοχών, στον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών και στον καθορισμό των κριτηρίων 
αξιολόγησης για τις διάφορες προσκλήσεις υποβολής προσφορών·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενσωματώσει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (άρθρο 8) 
ειδικό άρθρο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την έλλειψη διακρίσεων· 
θεωρεί ωστόσο ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση και η παρακολούθηση 
των αποτελεσμάτων της πολιτικής ισότητας στο σύνολο της νομοθεσίας του γεωργικού 
τομέα· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 
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2003 σχετικά με τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών της ΕΕ ενόψει της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης της ΚΑΠ, είχε προτείνει τη δημιουργία εντός της ΓΔ Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μονάδας που να ασχολείται με την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις και πολιτικές·

6. επιμένει στην ανάγκη βελτίωσης του νομικού καθεστώτος των γυναικών που 
εργάζονται στον γεωργικό τομέα, τόσο σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, 
εξασφαλίζοντας σε όλες άμεση πρόσβαση, όσο και σε σχέση με τον ρόλο τους στο 
πλαίσιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνιδιοκτησία των 
οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, της πρόσβασης στα δάνεια και των δικαιωμάτων τους 
βάσει του κληρονομικού δικαίου·

7. παραπέμπει, σε συνάρτηση με αυτό, στο ψήφισμά του της 8ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά 
με την κατάσταση των συμμετεχουσών συζύγων των προσώπων που ασκούν 
ανεξάρτητη δραστηριότητα (Α4-0005/1997), με το οποίο ζητούσε τη βελτίωση της 
κατάστασης των συμμετεχουσών συζύγων, με το να καταστεί αυστηρότερη η οδηγία
86/613/EΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα, της γεωργικής συμπεριλαμβανομένης, ως αυτοαπασχολούμενοι, καθώς 
και για την προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και της μητρότητας· τούτο πρέπει να γίνει μέσω της θέσπισης νομικού 
καθεστώτος για τις συμμετέχουσες συζύγους που θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
υποχρεωτική καταχώριση των συμμετεχουσών συζύγων, ούτως ώστε να μην είναι 
πλέον αόρατοι εργαζόμενοι, αλλά να συμμετέχουν σε ένα σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και να μπορούν να διεκδικήσουν ασφαλιστικές παροχές σε περίπτωση 
ασθενείας, αναπηρίας ή ατυχήματος, καθώς και συνταξιοδότηση·

8. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες συχνά εργάζονται ως «συμμετέχουσες σύντροφοι» σε 
γεωργική εκμετάλλευση, πράγμα που μπορεί να προξενήσει ειδικά οικονομικά και 
νομικά προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου, ως προς την πρόσβαση στην κοινωνική 
ασφάλιση, την αναρρωτική άδεια και την άδεια μητρότητας, καθώς και στη θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος·

9. θεωρεί ουσιώδες να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των γυναικών που ζουν στις ζώνες της 
υπαίθρου, εξασφαλίζοντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, στη δια βίου εκπαίδευση, στις νέες υποδομές των μέσων 
ενημέρωσης, σε αποτελεσματικές και επαρκείς δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε τοπικό 
επίπεδο, σε υποδομές και εγκαταστάσεις στήριξης των παιδιών και της οικογένειας, 
συγκεκριμένα δε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, πολιτιστικά κέντρα και τοπικές 
αγορές·

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπούνται οι γυναίκες στις οργανώσεις 
γεωργών, καθώς και να προωθηθεί η ανάπτυξη δικτύων οργανώσεων γυναικών και η 
ορατότητα των γυναικών στις τοπικές αγορές που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
γεωργικών προγραμμάτων καθώς και σε διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης της 
υπαίθρου·

11. υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες της υπαίθρου 
προϋποθέτει μεγαλύτερη ενίσχυση του ρόλου τους, τόσο στο πλαίσιο της γεωργικής 
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δραστηριότητας όσο και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με 
παράλληλη διατήρηση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας·

12. θεωρεί απαραίτητο να διευρυνθούν τα ενημερωτικά περιεχόμενα για τις γυναίκες της 
υπαίθρου με την προώθηση μελετών για την κατάσταση των γυναικών αυτών και τις 
επιδράσεις της πολιτικής για την ισότητα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και την 
προώθηση της διοργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό 
την εκπαίδευση και ενημέρωση των γυναικών στους εν λόγω τομείς· οι εν λόγω 
εκδηλώσεις θα επικεντρώνονται ειδικά στην προώθηση της απασχόλησης και της 
ανεξαρτησίας και θα καθιστούν επιπλέον δυνατή την ανταλλαγή κριτηρίων σχετικά με 
συνεδριάσεις διεθνών οργανώσεων στις οποίες θίγεται το πρόβλημα των γυναικών 
γεωργών·

13. θεωρεί απαραίτητη την αντιπροσώπευση των γυναικών στα συλλογικά όργανα των 
γεωργών τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, μέσω της κατάλληλης 
προσαρμογής των καταστατικών τους· είναι πεπεισμένο ότι με τον τρόπο αυτόν θα 
ενισχυθεί σημαντικά ο υπολογισμός της διάστασης του φύλου στη διαμόρφωση θέσεων 
και πολιτικών·

14. επικροτεί σε αυτό το πλαίσιο τα προγράμματα ESF/EQUAL που εκτελούνται αυτό το 
διάστημα σε ορισμένα κράτη μέλη και προσπαθούν να λάβουν υπόψη τα προβλήματα 
των «συμμετεχουσών συντρόφων» και αναμένει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
τους·

15. σημειώνει ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στις γεωργικές στατιστικές όσον αφορά τη 
διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών και καλεί την Επιτροπή να καλύψει τα 
κενά αυτά και να εξασφαλίσει ότι θα καταργηθούν οι διακρίσεις κατά τη συγκέντρωση 
στοιχείων με την κατάργηση της πρακτικής να καταχωρούνται οι γυναίκες που 
απασχολούνται στη γεωργία στην κατηγορία «νοικοκυρές»·

16. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να εκτιμάται περισσότερο η εργασία του εκτός 
οικογενείας γυναικείου εργατικού δυναμικού στα χωράφια, και ιδίως των 
μεταναστριών, καθώς αυτές υποφέρουν περισσότερο από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της γεωργίας·

17. επίσης εκφράζει τη λύπη του διότι οι δραστηριότητες των «συμμετεχουσών 
συντρόφων» συχνά δεν αντικατοπτρίζονται στις επίσημες στατιστικές και ζητεί από την 
Επιτροπή και τη EUROSTAT να λάβουν υπόψη στις αναλύσεις τους αυτήν τη 
σημαντική ομάδα.
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