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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy létfontosságú elismerni a nők jelentős szerepét a gazdálkodásban az EU
különböző tagországaiban mind az elsődleges termelésben, mind pedig a farmokon és a 
vidéken folytatott gazdasági tevékenységek diverzifikációjában; felhívja a figyelmet egyes 
vidéki területeken élő nőket érintő szegénységre és elszigeteltségre, és hangsúlyozza a nők 
esélyegyenlőségének biztosítását célzó hatékony intézkedések szükségességét, melyek a 
közös agrárpolitika (KAP) és az egyéb közösségi politikák valamennyi eszközének 
célkitűzései közt központi helyen kell szerepeljenek;

2. úgy véli, hogy a férfiak és nők esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében teljes 
mértékben ki kell használni a vidékfejlesztési politika és a kohéziós politika által kínált 
lehetőségeket, beleértve a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokat is, 
biztosítva, hogy a vidéki területeken élő nők egyenlő mértékben részesüljenek a 
támogatásokból;

3. hangsúlyozza, hogy a nők mint segítő családtagok jelentős munkát végeznek a 
mezőgazdaságban; az általuk végzett munkát ennek megfelelően fel lehetne venni a vidéki 
foglalkoztatottsággal kapcsolatos statisztikákba, és figyelembe lehetne venni a 
vidékfejlesztési politikában is; úgy véli, hogy a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy
e nők számára hozzáférést biztosítsanak az öregségi biztosítási rendszerekhez;

4. hangsúlyozza, hogy míg az egyenlőtlenségek megszüntetése és az esélyegyenlőség 
előmozdítása a Strukturális Alapokra és vidékfejlesztési programokra vonatkozó 
végrehajtási rendeletek alapvető céljaként jelenik meg, a gyakorlatban a női 
mezőgazdasági termelők csupán minimálisan veszik igénybe vagy alakítják a számukra 
nyújtott lehetőségeket; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy fordítson kellő figyelmet a női 
mezőgazdasági termelők a vonatkozó projektek jóváhagyási eljárásában betöltött 
szerepének növelésére, valamint annak lehetővé tételére, hogy a női mezőgazdasági 
termelők egyesületei, szövetségei és más vidéken élő nőket tömörítő intézmények aktívan
részt vehessenek az említett programoknak és az egyes pályázatok esetében alkalmazott 
értékelési szempontoknak a kialakításában;

5. üdvözli a Bizottság azon kezdeményezését, hogy az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által nyújtott vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. 
szeptember 20-i 1698/2005/EK rendeletbe külön cikket (8. cikk) illesszen bele a nők és 
férfiak egyenlőségéről és a hátrányos megkülönböztetés kiküszöböléséről; mindeközben 
úgy véli, hogy a mezőgazdaság számára fontos összes jogalkotási területen biztosítani kell 
az egyenlőségi politika integrációját és eredményeinek nyomon követését; emlékeztet 
arra, hogy az Európai Parlament a KAP félidős értékelésének1 keretében az EU vidéki 
területein élő nőkről szóló 2003. július 3-i állásfoglalásában azt javasolta, hogy a 
Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságán belül hozzanak létre egy egységet, amely 

  
1 HL C 74 E., 2004.3.24., 882. o.
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felelős a nemek közötti esélyegyenlőség minden vonatkozó jogszabályban és 
intézkedésben történő érvényesítéséért;

6. hangsúlyozza, hogy szükség van a mezőgazdaságban dolgozó nők jogállásának javítását 
célzó intézkedésekre, akár a társadalombiztosításhoz való közvetlen hozzáférésük, akár 
magában a gazdaságban betöltött szerepük, a hitelekhez való hozzáférésük, vagy az 
örökösödési jog vonatkozásában biztosított jogaik tekintetében, különös nyomatékkal a 
családi gazdaságokban lévő társtulajdonukra;

7. utal ebben az összefüggésben az önálló vállalkozói tevékenységet folytatóknak segítséget 
nyújtó házastársak helyzetéről szóló, 1997. január 8-i állásfoglalására (A4-0005/97), 
amelyben kérte a mezőgazdaságban dolgozó házastársak helyzetének javítását a valamely 
– önálló vállalkozóként gyakorolt – tevékenységet, beleértve a mezőgazdasági 
tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről 
szóló, 1986. december 11-i 86/613/EGK tanácsi irányelv szigorítása által; ennek a segítő 
házastársak jogállásának megteremtésén keresztül kell megtörténnie, amely előírja többek 
között a segítő házastársak bejelentési kötelezettségét annak érdekében, hogy munkájuk 
láthatóvá váljon, és a szociális biztonsági rendszer tagjai lehessenek, valamint betegség, 
rokkantság, baleset esetén és nyugállományban igénybe tudják venni a biztosítási 
szolgáltatásokat;

8. utal arra, hogy a nők gyakran dolgoznak partnerként családi mezőgazdasági üzemekben, 
ami speciális pénzügyi és jogi problémákat vethet fel válás esetén, a 
társadalombiztosításhoz, a betegségi és szülési szabadsághoz való hozzáférés, valamint a 
nyugdíjjogosultság terén;

9. úgy véli, hogy elengedhetetlen a vidéki területeken élő nők életminőségének javítása, 
valamint az oktatáshoz és a szakképzéshez, az egész életen át tartó tanuláshoz, az új 
kommunikációs infrastruktúrákhoz, a hatékony és megfelelő helyi egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, a gyermekeket és családokat kiszolgáló létesítményekhez és 
infrastruktúrákhoz, különösen a helyi bölcsődékhez, óvodákhoz, iskolákhoz, kulturális 
központokhoz és piacokhoz való könnyebb hozzáférésük biztosítása;

10. hangsúlyozza, hogy fontos a nők részvétele a mezőgazdasági termelők érdekvédelmi 
szervezeteiben, továbbá a nőszervezetek hálózatainak fejlesztésére irányuló 
intézkedéseknek illetve a nők a vidékfejlesztéssel kapcsolatos különféle tevékenységek és 
mezőgazdasági programok végrehajtásában részt vevő helyi csoportokban játszott 
megnövelt szerepének támogatása;

11. hangsúlyozza, hogy a vidéken élő nők esélyegyenlősége előmozdításának feltétele 
helyzetük határozottabb javítása mind a mezőgazdasági tevékenység keretében, mind 
pedig más gazdasági területen, beleértve a mezőgazdaság multifunkcionális jellegének 
védelmét;

12. szükségesnek tartja a vidéken élő nők képzése és tájékoztatása érdekében a vidéken élő 
nőkkel kapcsolatos tájékoztatók terjesztését az ezeknek a nőknek a helyzetéről és az 
egyenlőségi politika vidékfejlesztési hatásairól szóló tanulmányok, valamint európai 
szintű szemináriumok és konferenciák megrendezésének támogatásával, amelyek célja 
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kifejezetten a foglalkoztatás és az önálló tevékenység előmozdítása, lehetővé téve a női 
mezőgazdasági termelők problémáival foglalkozó üléseken gyűjtött tapasztalatok 
nemzetközi szervezetek keretében történő megosztását;

13. szükségesnek tartja a nők mezőgazdasági szövetkezetekben történő képviseletét mind 
nemzeti, mind közösségi szinten, oly módon, hogy azok alapszabályzatát ennek 
megfelelően módosítják; meggyőződése továbbá, hogy ezen a módon az állások 
odaítélésénél és a politikák kialakításánál erőteljesebben figyelembe fogják venni az 
egyenlőség szempontját;

14. üdvözli ezzel kapcsolatban a jelenleg néhány tagállamban folyamatban lévő 
ESZA/EQUAL projekteket, amelyek a partnerek problémáinak áttekintését célozzák, és 
várakozással tekint ezek eredményeinek bemutatására;

15. tudomásul veszi a mezőgazdasági statisztikákban a nők és férfiak közötti különbségtétellel 
kapcsolatban található jelentős hiányosságokat, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
küszöbölje ki ezeket a hiányosságokat és biztosítsa, hogy az adatok gyűjtésénél 
tapasztalható hátrányosan megkülönböztető torzulásokat szüntesse meg azáltal, hogy 
véget vet annak a gyakorlatnak, amely szerint a mezőgazdaságban dolgozó nőket a 
„háztartásbeli” rovatban tüntetik fel;

16. hangsúlyozza a női munkaerő és különösen a családhoz nem tartozó migráns nők  
földeken végzett munkájának jobb megbecsülését, mivel ők szenvednek a leginkább 
azoktól a nehézségektől, amelyeknek a mezőgazdaságban dolgozó nők ki vannak téve;

17. sajnálja továbbá, hogy a családi gazdaságokban dolgozó partnerek tevékenységei gyakran 
nem szerepelnek a hivatalos statisztikákban, és felszólítja a Bizottságot és az 
EUROSTAT-ot, hogy elemzéseikben vegyék figyelembe ezt a jelentős csoportot.
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